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DATUM: 07. 05. 2005

ZAPISNIK 3. SEJE UO DOS LJUBLJANA

Seja je bila v soboto 07.05.2005 ob 12.00 uri v prostorih OK Kamnik v Kamniku.

Prisotni: Miha Blaznik, Dejan Jovanovič, Aco Kramar, Jana Prešeren in Dejan Perčič
Ostali prisotni: Andrej Krička in Matej Ivanc
Opravičeno odsotni: Kaja Maršič, Daniel Sever in Boštjan Poglajen

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 02. seje UO DOS Ljubljana
2. Tekoče zadeve
3. Skupščina DOS Ljubljana
4. Razno

Sejo je sklical Miha Blaznik, vodil pa Aco Kramar.

Ad 1.)

Prisotni  na zapisnik  02.  seje  UO DOS Ljubljana niso  imeli  pripomb in  so ga soglasno
potrdili. Vsi sklepi so bili realizirani.

SKLEP:
 Soglasno se sprejme in potrdi zapisnik 02. seje UO DOS Ljubljana.

Ad 2.)

A. Kramar opozori na dodatek pri pisanju potnih nalogov, in sicer tam, kjer se v rubriki z
nalogo vpiše OGLED TEKME, je potrebno potnemu nalogu dodati poročilo o tekmi (datum,
kraj, naziv dvorane, liga, rezultat tekme po setih in končni rezultat).

SKLEP:
 Potnemu  nalogu  je  potrebno  dodati  POROČILO  O  TEKMI  (datum,  kraj,

naziv  dvorane,  liga  oz.  stopnja  tekmovanja,  rezultat  tekme po  setih  in
končni rezultat), in sicer tam, kjer se v rubriki z nalogo vpiše Ogled Tekme
ali Ogled turnirja.
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 M. Blaznik obvesti vse člane DOS Ljubljana o dodatku k potnemu nalogu do
31.08.2005.

D. Perčič obvesti,  da je organizacija in izvedba seminarja za sodnike C in D liste  dne
04.06.2005 zaradi zasedenosti večine članov UO DOS Ljubljana onemogočena. Predlaga,
da se seminar izvede 11.06.2005. M. Blaznik doda, da bo seminar ob 09.00 uri v Logatcu. 

SKLEP:
 Licenčni seminar za sodnike C in D liste bo v dogovoru s predsednikoma

DOS Dolenjska in DOS Žalec prestavljen na soboto 11.06.2005 ob 09.00
uri. Seminar bo potekal v Gostinsko – rekreacijskem centru IOC Zapolje
(Logatec). Kotizacija za seminar znaša 2.000 SIT.

Ad 3.)

A. Kramar pove, da je potrebno izpeljati redno letno skupščino DOS Ljubljana. M. Blaznik
doda, da bo skupščina po seminarju za sodnike C in D liste v Logatcu.

SKLEP:
 Skupščina DOS Ljubljana bo v soboto 11.06.2005 ob 15.00 uri. Skupščina

bo potekala v Gostinsko – rekreacijskem centru IOC Zapolje (Logatec).

Ad 4.)

D. Perčič je obvestil,  da se  krši  člen o zgornji  starostni meji  za sojenje,  in da sodniki
nosimo dotrajano in nepopolno opremo. O tem je potrebno obvestiti ZOSS.

SKLEP:
 DOS  Ljubljana  zahteva  od  ZOSS  izpolnjevanje  4.  člena  Pravilnika  za

izobraževanje in napredek o zgornji starostni meji za sojenje pri aktivnih
sodnikih na vseh listah.

 DOS Ljubljana ugotavlja, da je trenutna oprema dotrajana in nepopolna pri
novih sodnikih. Na ZOSS naslavljamo vprašanji, kako je z novo sodniško
opremo v tekmovalni sezoni 2005/2006 in kakšne barve mora biti oprema
(majica in hlače)?

D. Perčič je še nadaljeval, da se na finalne tekme kot linijske sodnike delegira velikokrat
neizkušene sodnike.

SKLEP:
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 Na finalne tekme se kot linijskega sodnika delegira sodnika, ki je najmanj
sodnik C liste ali pa sodnik D liste z vsaj 2 (dvemi) leti izkušenj linijskega
sodnika.

A. Kramar pove, da je v petek 20.05.2005 ob 18.00 uri v Trebnjem redna letna skupščina
ZOSS. Zagotoviti je potrebno delegate za skupščino.

SKLEP:
 M. Blaznik najde (telefonsko) delegate za redno skupščino ZOSS, ki bo v

petek 20.05.2005 ob 18.00 uri v Trebnjem.

Seja je bila zaključena ob 14.00 uri.

                                                                               Tajnik DOS Ljubljana
                                                                                     Miha Blaznik      


