DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA
UPRAVNI IN STROKOVNI ODBOR
DATUM: 19.10.2007
ZAPISNIK ZDRUŽENEGA SESTANKA UPRAVNEGA IN STROKOVNEGA ODBORA
Prisotni: Aco Kramar, Jana Prešeren, Dejan Perčič, Iso Adrovič, Kaja Maršič in
Mihajlo Milojević
Opravičeno odsotni: Dejan Jovanovič, Daniel Sever, Boštjan Poglajen
Ad. 1)
Dejan Fabčič zaradi priprav na para-olimpijske igre v letošnji sezoni ne bo aktivno
sodil. Namesto njega se na C listo uvrsti Škerjanc Stanislav, ki je izrazil željo po
napredovanju.
Sklep 1: Stanislava Škerjanca se uvrsti na C listo sodnikov. Preden je delegiran
na 3. DOL se ga delegira na turnir mlajše selekcije z enim od sodnikov A liste.
Mihajlo Milojević o spremembi na C listi obvesti KIN.
Ad. 2)
Zaradi pomanjkanja sodnikov v Kočevju se sodniki iz Ljubljane večkrat vozijo v
Kočevje. Problematične so predvsem mlajše selekcije, kjer sodniške takse včasih
komaj pokrijejo potne stroške. Podoben problem se pojavlja tudi v Postojni, kjer imajo
letos 3. DOL ženske in starejše deklice. Dejan Perčič je predlagal, da se sodnikom, ki
sodijo v Postojni ali Kočevju povrnejo potni stroški za en avto v višini 10€ (vozniku).
Sklep 2: DOS Ljubljana sofinancira potne stroške za en avto v višini 10€ za
sojenje v Kočevju ali Postojni, če so na tekmo delegirani sodniki iz drugega
okoliša (npr. Ljubljane).
Ad. 3)
V Kočevju je že dalj časa problem zaradi pomanjkanja sodnikov. Alen Potočnik bo
zagotovil 3 sodnike, ki bodo pristopili k izpitu za sodnika občinskega ranga.
Sklep: Organizira se izpite za sodnike občinskega razreda v Kočevju, takoj ko Alen
Potočnik zagotovi vsaj tri kandidate.
Ad. 4)
Strokovni odbor mora na začetku sezone predlagati sodnike za napredovanje s »C«
na »B« listo. DOS Ljubljana lahko letos glede na sklep KIN predlaga 2 sodnika. Pri
pregledu sodnikov, ki izpolnjujejo pogoje za napredovanje je SO ugotovil, da so 3
kandidati. To so Mihajlo Milojević, Miha Blaznik in Primož Tratnik.
Sklep 3: DOS Ljubljana za napredovanje predlaga Mihajla Milojevića in Miho
Blaznika.
Sklep 4: Ker sta 2 kandidata za napredovanje zelo izenačena DOS Ljubljana
prosi predsedstvo ZOSS, da se ocenjuje tudi Primoža Tratnika kot rezervnega
kandidata za napredovanje. Iz prejšnjih sezon je vedno manjkalo kandidatov za

napredovanje in zato mislimo, da je smiselno, da se ocenjuje tudi kakšnega
dodatnega sodnika, ki si napredovanje vsekakor zasluži.

Ad. 5)
Nekateri klubi in sodniki so nas opozorili, da nekateri sodniki prihajajo zelo pozno na
tekme. Po pravilnikih mora biti sodnik v telovadnici 1 uro pred predvidenem začetku.
Sklep 5: Sodnike opozarjamo, da se držijo pravila in prihajajo na tekme vsaj 1
uro pred napovedanim začetkom in s tem prihranijo živčnost trenerjev in
kolegov ali se boste na tekmi sploh pojavili ali ne.
Na ZOSS se pošlje dopis s prošnjo, da se razporede delegacij z urami in krajem
tekmovanja pošilja vsaj 14 dne pred začetkom vsakega tekmovanja, saj sodniki ne
pričakujejo delegacij in si organizirajo prost termin z ostalimi obveznostmi in zato
pride potem na DOS-u do odpovedi, ki jih moramo potem reševati v zadnjem
trenutku.
Sklep 6: Na ZOSS se pošlje dopis glede pravočasnega pošiljanja razporedov
tekmovanj, da se s tem izognemo odpovedim v zadnjih trenutkih.
Sodnike se pozove, da redno vpisujejo na spletno aplikacijo termine v katerih so
zasedeni. Ko se bodo delale delegacije za posamezna tekmovanja, se bo pregledalo
javljene zasedenosti in se jih tudi upoštevalo. Za vse naknadne odpovedi velja, da
mora sodnik sam najti zamenjavo in jo javiti Blaznik Marku, ki predelegacijo samo še
pošlje.
Sklep 7: Sodnik ki odpove že delegirano tekmo mora sam najti zamenjavo in o
tem obvezno obvestiti Blaznik Marka!
Poglajen Boštjan preveri delovanje sistema za delegiranje, pošlje se še enkrat
vsem lastne gesla in navodila za uporabo.
Sklep 8: Na ZOSS se pošlje predlog, da bi zapisnikarji, ki ne sodijo ampak
pišejo samo zapisnik morali obvezno kupiti in nositi le majico (brez hlač), saj bi
s tem zmanjšali začetne stroške mladim sodnikom.
Večina sodnikov je že prejela nove torbe, ki jih je kupil DOSLj.
Sklep 9: Nove torbe so namenjene sodnikom za nošenje opreme za sojenje na
tekmah in ne za prosti čas oz. lastno rekreacijo.
Zapisal
Mihajlo Milojević

