
SKUPŠČINI DOS Lj.

ZADEVA: POROČILO SO DOS Lj. ZA LETO 2004

Skupščina DOS Lj. mi je 24.3.2004 zaupala predsedovanje Strokovnega organa. Kot člane sem 
k sodelovanju v tem organu povabil še: Adrovič Isa, Jovanovič Dejana, Mirnik Janeza in Poglajen 
Boštjana. Upravni odbor je moje predloge sprejel 21.4.2004 na 1. korespondenčni seji.

V letu 2004 je imel Strokovni odbor dve redni seji in eno korespondenčno. Na rednih sejah smo 
opredelili organizacijo licenčnega seminarja za D listo, ki je bil 28.8.2004 in piknika, ki je bil takoj 
po končanem seminarju. Izpeljali smo tudi izpite za nove sodnike. Izpiti so bili 2.6.2004, udeležilo 
pa se je 12  kandidatov. Korespondenčno smo sprejeli pravilnik o napredovanju sodnikov DOS Lj., 
ki je bil nato tudi potrjen na 2. seji UO DOS Lj.

Na predlog SO je potem DOS Lj. dosegla sprejetje sklepa predsedstva ZOSS, da je št. sodnikov 
na C listi neomejeno, zato lahko DOS predlaga vse sodnike, ki so usposobljeni za sojenje  na C listi. 
Na predsedstvu  ZOSS je bil na pobudo SO DOS Lj. sprejet tudi sklep, da lahko DOS predlaga tudi 
tretjega kandidata a napredovanje iz C na B listo.

V letošnji tekmovalni sezoni so naši kontrolorji opravili minimalno dve kontroli sodnikov, vse 
ocenjevalne liste hranim jaz kot predsednik komisije in so namenjeni izključno delu SO. Namen teh 
kontrol je predvsem poučevanje in opozarjanje na napake. Prav tako je pomembno, da se sodniki 
navadijo na kontrolorja na tekmi, saj se dogaja, da se sodniki prevečkrat dodatno obremenjujejo z 
kontrolorjem na tekmi. Pokazalo se je, da je koncept kontrol pravilen, vendar je zelo malo terminov, 
kjer lahko kontrolorji opravljajo to nalogo, sezona je tudi za njih zelo dolga in naporna.

Z novim mandatom SO je delegiranje sodnikov prevzel Boštjan Poglajen, ki je razvil program 
za delegirane sodnikov, ki se je v letošnji sezoni pokazal za zelo dober. Delegacije se sedaj pošiljajo 
po elektronski obliki tistim, ki imajo elektronsko pošto. SO je mnenja, da bi morali v naslednji 
tekmovalni sezoni preiti na popolno pošiljanje delegacij po elektronski pošti, saj bi se s tem še 
znižali stroški, zagotovila pa bi se tudi večja ažurnost delegacij. Pravočasne odpovedi v dveh 
primerih nista bile narejene, saj Boštjan ni dobil pismene odpovedi sodnika. Zato opozarjamo, da je 
potrebno vse pravočasne odpovedi javiti pismeno (lahko po elektronski pošti). 
Pri delegiranju je imel Boštjan z določenimi sodniki nekaj več težav,  kar bo SO v naslednji sezoni 
upošteval pri predlaganju za napredovanje in delegiranju.  

V Ljubljani 29.4.2005
Predsednik SO DOS Ljubljana

DEJAN PERČIČ 


