Zadeva: Obvestilo o osvežitvenih seminarjih za pomožne sodnike vsem klubom in
pomožnim sodnikom ljubljanske regije
Spoštovani,
Po navodilih Društva košarkarskih sodnikov (DKS), bo za novo tekmovalno sezono 2017/2018
osvežitvene seminarje za pomožne sodnike v Ljubljanski regiji organiziralo Društvo košarkarskih
sodnikov Ljubljana (DKSL), v njenem imenu pa sta zadolžena za izpeljavo teh seminarjev Klemen
Dremelj in Andrej Štrukelj (klemen_dremelj@hotmail.com, GSM: 031 243 943 in
andrej.strukelj@guest.arnes.si, GSM: 040 186 212).
Seminarja se morajo udeležiti vsi pomožni sodniki, ki želijo podaljšati lanskoletno licenco za
prihajajočo tekmovalno sezono!
Seminarje za letošnjo sezono moramo v skladu z napotki DKS izpeljati najkasneje do 22. septembra
2017 in DKS posredovati seznam pomožnih sodnikov, ki so osvežitveni seminar uspešno opravili.
Kotizacija za osvežitveni seminar je 17 € po kandidatu.
Ob uspešno opravljenem seminarju in poravnavi vseh obveznosti, bodo pomožni sodniki prejeli nove
izkaznice za sezono 2017/2018, komisarji lig pa bodo dosledno upoštevali določila propozicij, ki
dovoljujejo opravljanje nalog samo pomožnim sodnikom z veljavno izkaznico za tekočo sezono.
Pomožni sodniki, ki po 30.9.2017 na tekmovanjih pod okriljem KZS, ne bodo predložili izkaznic za
letošnjo tekmovalno sezono, bodo kaznovani s strani KZS.
Obveščamo Vas, da bodo osvežitveni seminarji organizirani v naslednjih terminih:
prvi organizirani termin je v sredo 13. 9. 2017 ob 17.00 uri v prostorih Osnovne šole Poljane,
Zemljemerska ulica 7, v Ljubljani,
drugi organizirani termin je v ponedeljek 18. 9. 2017 ob 17.00 uri v prostorih Osnovne šole
Poljane, Zemljemerska ulica 7, v Ljubljani,
najverjetneje bo organiziran tudi osvežitveni seminar v Domu športnih organizacij v Domžalah,
Kopališka cesta 4, Domžale – termin bo javljen naknadno,
V kolikor želi klub organizirati seminar za svoje pomožne sodnike, je pogoj, da organizira prostor, z
možnostjo projektorja za predavatelja in prostor, kjer bodo lahko udeleženci pisali test. Klub mora
povrniti potne stroške predavatelja, če ni to v Ljubljani ter stroške predavatelja, če je udeležba manj
kot 20 kandidatov. Za osvežitveni seminar se je potrebno dogovoriti vsaj tri dni pred samo izvedbo
seminarja in mora biti izveden najkasneje do 22.9.2017!
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Na osvežitvenih seminarjih bodo lahko prisotni samo prej prijavljeni kandidati (zadnja prijava na
termin je možna en dan pred terminom). Na seminarju bomo potrebovali številko izkaznice pomožnih
sodnikov iz prejšnje sezone. Klubi naj zagotovijo prisotnost pomožnih sodnikov na seminarjih.
Osvežitveni seminarji niso namenjeni za nove pomožne sodnike, torej tiste kandidate, ki še nimajo
veljavnih izkaznic iz preteklih sezon. Seminarji za nove pomožne sodnike bodo organizirani po
izvedenih vseh osvežitvenih seminarjih in sicer v terminih po 25.9.2017.
Za vse ostale informacije se obrnite direktno na organizatorja seminarjev:
Dremelj Klemen: 031 243 943 ali klemen_dremelj@hotmail.com
Andrej Štrukelj: 040 186 212 ali andrej.strukelj@guest.arnes.si
Športni pozdrav!
Referent za pomožne sodnike
Klemen Dremelj l.r.
Željko Jovanović
Predsednik DKSL
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