
 

 

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOS LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

Strokovna komisija je v letu 2011 delovala v sestavi: Mihajlo Milojevič, Iso Adrovič, Dejan 
Jovanovič, Dejan Perčič in Dušan Saurin. V letu 2011 smo imeli 3 redne seje, ostale zadeve 
smo reševali korespondenčno. Zapisniki rednih sej so objavljeni na spletni strani društva, kjer 
si jih lahko člani ogledajo. 

V tekmovalni sezoni 2011/2012 ima DOS Ljubljana 51 aktivnih članov. En sodnik uvrščen v 
B1 skupino miruje. 

Skupine v sezoni 2011/2012 (v oklepaju število sodnikov v sezoni 2010/2011) 

A lista – 6 sodnikov (5) 

B lista – 7 sodnikov (8) 

C1 skupina – 21 sodnikov (21) 

C2 skupina – 12 sodnikov (16) 

Delegat OZS – 2 delegata (2) 

 

V letu 2011 je SK DOS Ljubljana organizirala naslednja izobraževanja oz. seminarje: 

‐ licenčni seminar za sodnike C1 in C2 skupin – Kamnik, 11.09.2011 
‐ licenčni seminar za sodnike B skupin – Ljubljana, 11.09.2011 
‐ dodatni licenčni seminar za sodnike C1 in C2 skupin – Ljubljana, 22.09.2011 
‐ izobraževanje linijskih sodnikov – Kamnik, 28.09.2011 
‐ seminar za sodnike začetnike – Ljubljana, 05.12.2011 

 

Strokovna komisija v začetku leta pregledala in analizirala delo oz. sojenje vseh sodnikov 
DOS Ljubljana in po elektronski pošti sodnikom poslala navodila in usmeritve za izboljšanje 
kvalitete sojenja. Sodniki A in B liste še vedno skladno z dogovorom iz pretekle sezone v 
sodelovanju s pooblaščencem za delegiranje in predsednikom SK izvajajo kontrole na 3. 
DOL in tekmah mlajših kategorij.  

SK ugotavlja, da sodniki še vedno ne uporabljajo spletne strani na način, kot ga le ta ponuja 
in bi lahko bil v pomoč pri izboljšanju sojenja. Zato SK ponovno poziva vse sodnike, da vsa 
vprašanja ali nejasnosti napišejo kot novico na spletno stran. S tem se bo razvila 
konstruktivna debata, mnenje oz. odgovor pa bo podala tudi strokovna komisija. 

 

Mihajlo Milojevič, l.r. 

Predsednik SK DOS Ljubljana 

Ljubljana, 10. 03. 2012 


