ZAPISNIK 12. SEJE UO - DOS LJUBLJANA
Seja je bila v ponedeljek 27.08.2001, ob 20:00 na zunanjih odbojkarskih igriščih v
Kamniku.
Prisotni: Aco Kramar, Dejan Perčič, Iso Adrovič, Danijel Sever
Opravičeno odsotni: Igor Luzar; Miha Blaznik
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšne seje
2. Licenčni seminar
3. Razno

1. Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.
2. Za licenčni seminar Dos-Ljubljana je bila predlagana sreda 12.09.2001.
Sklep 1:Licenčni seminar Dos-Lj., bo v sredo 12.09.2001 ob 17:00 v sejni sobi OBČINE
KAMNIK.
- Dejan Jovanovič se zadolži za izpeljavo izpitnega dela seminarja.
- Časopisu Ekipa se pošlje članek v katerem vabimo nove člane. Za članek se zadolži Aco
Kramar, ki pa je v tem času že realiziral.
- Dejan Perčič predlaga, da se vsem novim kandidatom pošlje gradivo za izpit,
najkasneje en teden pred izpiti.
- Tajnika Dos-a se zadolži, da raspošlje vabila za licenčni seminar in gradivo za izpite,
najkasneje en teden pred datumom seminarja.
- Prišlo je do predloga, da se za predavatelja povabi na novo izvoljen sekretar ZOSS-a
g.Ivana Demšarja. Po telefonskem razgovoru mu ta datum žal ne ustreza. Poskusi se
dobiti novega predavatelja.
- Letna članarina in vpisnina ostajata ista kot lansko leto ( članarina: 1.500 SIT ;
vpisnina: 2.500 SIT)
- Ugotovljeno je bilo, da nekateri sodniki Dos-Lj. še vedno nimajo pravilnikov OZS-ja
zato bo organizirano, da se bodo dali pravilniki kupiti na samem seminarju.

3.Razno:
- Blagajnik DOS-a je po poslanih specifikacijah ugotovil, da je prišlo do napak zato je na
ZOSS bil poslan dopis s prošnjo, da se te napake odpravijo.
Posebej je bil izpostavljen problem na katerega je opozoril Aco Jončeski, in sicer, da
tekme 4. kroga (28.10.2000) na Vitalu v Ljubljani ni bilo (zaradi iztopa ekipe iz lige).
Vendar sodniki niso bili obveščeni, zato so na tekmo prišli zamanj.
Sklep 2: Na predsedstvu ZOSS-a je potrebno povedati za nastali problem ter ugotoviti
kdo je za to odgovoren. Pooblasti se predsednika DOS-Lj., da posreduje informacijo
predsedstvu ZOSS-a.
- UO DOS-Lj. je bil seznanjen z ocenami vseh sodnikov, ki so bili ocenjeni v tej sezoni.
Najbolj negativno pa izstopajo kandidati, ki so bili ocenjeni v 3.DOL. nato je prišlo do
predloga, da se glede na omejitev števila kandidatov naslednjo sezono predlaga drugo
skupino sodnikov, ki izpolnjujejo pogoje.
- Zaradi dokaj visokih stroškov telefoniranja, ki jih je v prejšnji sezoni kril tajnik sam, je
bil dan predlog, da se uvede dvojna linija in se ena linija uporablja izrecno za delo DOSa.

- Obveščamo vse člane DOS-lj., da je na novo izvoljeni sekretar ZOSS-a g.Ivan Demšar
iz DOS Gorenjska.

Konec sestanka ob 22:00
Tajnik DOSLj.
ISO ADROVIČ

