
SKUPŠČINI DOS Lj.

ZADEVA: POROČILO SO DOS Lj. ZA LETO 2007

V letu 2007 Strokovni odbor ni imel samostojne redne seje. So pa člani SO sodelovali na 
razširjeni seji UO v novembru, kot predsednik komisija pa sem sklical tudi posvet članov SO, 
sekretarja ZOSS in predsednika ZOSS, kjer smo zavzeli stališča glede novega pravilnika komisija 
Komisije za izobraževanje in napredek (KIN) in Komisije za spremljanje in kontrolo sojenja 
(SKS). Kot član komisija KIN sem potem ta stališča uspešno zagovarjal tudi na usklajevalnem 
sestanku teh dveh komisij. V pripravi je nov pravilnik združene komisije (prej KIN in SKS sedaj 
KINKS), ki prinaša novosti predvsem v rangiranju sodnikov (sedaj 5 skupin, z novim predlogom 
7) in izvajanjem izpitov.

V letošnji tekmovalni sezoni naši kontrolorji še niso opravili nobene kontrole sodnikov, saj je bilo 
zelo malo terminov, ko so bili le-ti prosti. V kolikor bo možno, bomo kontrole opravili še do 
konca te tekmovalne sezone.

Za napredovanje iz C na B listo sodnikov smo letos predlagali tri kandidate, in sicer Milojevič 
Mihajla, Blaznik Miha in Tratnik Primoža. Kandidate sem povabil na neformalni pogovor, kjer 
smo prediskutirali vse postopke, protokole in specifike sojenja. Pogovora se ni udeležil Blaznik 
Miha, sam pogovor pa je pokazal, da je ta način pogovora med sodniki zelo produktiven,saj 
nekateri sodniki na nižjih ligah niso seznanjeni predvsem z malenkostmi, ki pa lahko veliko 
vplivajo na samo oceno sojenja. Kandidati so bili ocenjevani na 1/2 finalnem turnirju mladincev, 
o njihovi uvrstitvi pa bo odločala komisija KINKS.  

Število aktivnih sodnikov se glede na lansko tekmovalno sezono ni spremenilo (53), kljub temu 
da smo na dveh izpitih pridobili 12 novih sodnikov (od tega jih aktivno sodi 7). Razlog je 
prenehanje sojenja nekaterih sodnikov. Je pa opazen napredek naših sodnikov glede rangiranja po 
listah, kar je dokaz o dobrem delu, predvsem pa uspešnem sojenju naših sodnikov.

Delegiranje sodnikov je med to tekmovalno sezono od Blaznik Marka prevzel Tratnik Primož. 
Marko je delegiranje sodnikov opravljal skoraj tri sezone prostovoljno, za kar se mu 
zahvaljujemo.

Strokovni odbor je v letošnji sezoni deloval dobro, saj sta Jovanovič Dejan in Adrovič Iso aktivno 
sodelovala tako pri izpitih kot izvedbi seminarjev. Prav tako je velik del organizacije teh 
aktivnosti zelo uspešno izvedel Milojevič Mihajlo. V komisiji pa sta še vedno Mirnik Janez in 
Poglajen Boštjan, ki že drugo leto nista več aktivna sodnika, zato bom UO DOS Lj. zaprosil za 
njuno razrešitev.

V Kamniku 28.3.2008

Predsednik SO DOS Ljubljana
DEJAN PERČIČ 


