Datum: 30.05.2003

ZAPISNIK 25. SEJE UO DOS LJUBLJANA
Seja je bila v petek, 25. maja 2003 na Taboru 6 v Ljubljani (stanovanje Jovanovič), s
pričetkom ob 18. uri.
Prisotni: Aco Kramar, Igor Luzar, Daniel Sever in Jana Prešeren –člani UO DOSLj. ter Aco
Jončeski in Matej Ivanc
Opravičeno odsotni: Dejan Jovanovič, Dejan Perčič in Miha Blaznik

Dnevni red:
1.Pregled zapisnika 24. seje UO DOSLj.
2.Predlog za napredovanje sodnikov na C listo
3.Licenčni seminar in zaključni piknik
4.Pregled sklepov seje predsedstva ZOSS
5.Razno

Sejo je sklicala Jana Prešeren vodil pa Aco Kramar.

Ad 1)
Prisotni so pregledali zapisnik 24. seje UO DOSLj. na katerega ni bilo pripomb. Vsi sklepi
so bili realizirani.
SKLEP:
Sprejme in potrdi se zapisnik 24. seje UO DOSLj.

Ad 2)
Prisotni so ugotovili, da sezona še ni zaključena, zato še ni znano število klubov v 3. DOL
za posamezno regijo. Liste sodnikov za C listo zato še ni možno določiti.
SKLEP:
Strokovni odbor bo seznam sodnikov za C listo naredil po zaključku sezone, ko bo znano
število klubov v 3. DOL oz. pripadajoče število sodnikov na C listi za DOSLj.
Ad 3)
Prisotni so določili datum zaključnega piknika DOSLj., ki bo v soboto, 7. junija 2003 v
okolici Kočevja. J. Prešeren se mora v Pivovarni Union pozanimati o možnosti
(brezplačne) dobave pijač.
Določili so tudi okvirni datum za licenčni seminar za D listo, ki bo v soboto, 7. septembra
2003. V kolikor bo ta dan tudi seminar ZOSS za sodnike C liste, bo seminar DOSLj. uro
pred seminarjem ZOSS. Strokovna komisija mora na podlagi programa seminarja ZOSS
pripraviti program seminarja DOSLj.

SKLEP:
Zaključni piknik DOSLj. bo v soboto, 7. junija, licenčni seminar za D listo pa predvidoma
v soboto, 6. septembra 2003.
Ad 4)
J. Prešeren je prisotne seznanila s sklepi 5. seje predsedstva ZOSS. DOSlj. nima predloga
za novega člana komisije za marketing.
SKLEP:
DOSlj. nima predloga za novega člana komisije za marketing.
Ad 5)
Komisija za izobraževanje in napredek je na DOS-e naslovila poziv za sodelovanje pri
izvajanju sodniških seminarjev za učence in učenke. J. Prešeren se mora povezati z
izvajalcem za ljubljansko regijo ter se pozanimati o možnostih pomoči.
Prisotne je seznanila še z informacijo ZOSS, da naj bi bili vsi sodniški honorarji za sezono
2002/2003 izplačani do 10. junija 2003
SKLEP:
J. Prešeren se mora povezati z izvajalcem sodniškega seminarja za učenke in učence
ljubljanske regije ter se pozanimati o možnostih pomoči.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala:
Jana Prešeren
sekretarka DOSLj.

