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DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV
LJUBLJANA
STROKOVNA KOMISIJA

Datum: 06.05.2004

ZAPISNIK 1. SEJE STROKOVNE KOMISIJE

Seja je bila 05. maja 2004 v prostorih OK Kamnik.
Seja se je začela ob 1820.

Prisotni člani komisije: Iso Adrovič, Janez Mirnik, Dejan Perčič in Boštjan Poglajen;
Opravičeno odsoten: Dejan Jovanovič 

Dnevni red: 

1. Pregled delovanja komisije v prejšnjem obdobju in način dela v prihodnosti
2. Interno ocenjevanje in sestava C liste
3. Licenčni seminarji
4. Organizacija piknika
5. Razno 

Sejo je sklical in vodil predsednik komisije Dejan Perčič. 

Ad 1.)

Člani  komisije  so  pregledali  poročilo  Črtomira  Donika,  o  delegiranju  v  pretekli  tekmovalni  sezoni.
Črtomir v poročilu ugotavlja, da se iz leta v leto ponavlja, da tekme odpovedujejo isti sodniki. Ena od
težav je tudi, da se pogosto tekme odpovedujejo manj kot 72 ur pred začetkom, nekateri celo manj kot 24
ur pred začetkom in takrat je težko najti ustrezno zamenjavo.

SKLEP 1:
Delegiranje  pomladnega,  jesenskega  dela  DOL,  ter  razigravanje  1.  DOL  bo  opravila  celotna
komisija.  Delegiranje  mlajših  selekcij  bo  opravljal  Boštjan  Poglajen  v  sodelovanju  z  Dejanom
Perčičem. Predelegacije bo opravljal Boštjan Poglajen, ki bo nadomestnega sodnika poiskal sam,
če bo sodnik odpovedal tekmo vsaj 72 ur pred napovedanim začetkom, drugače bo moral sodnik
najti  nadomestilo  sam  in  obvezno  o  tem  obvestiti  Boštjana.  Na  spletni  strani  DOS  Lj.  bodo
objavljene vse delegacije in seznam sodnikov z zasedenostjo.

SKLEP 2:
Boštjan Poglajen mora voditi točno evidenco o odpovedih, vzrokih za odpoved in nadomeščanjih.
Evidenca bo ena od kriterijev za sestavo C liste sodnikov. Sodniki, ki se bodo redno odzivali na
delegacije in bili pripravljeni tudi nadomeščati druge sodnike ob odpovedih, bodo imeli prednost
pri delegiranju na pomembne tekme (Pokal Slovenije, finale DP, mednarodne tekme).

Ad 2.)

Ivanc Matej  je  poslal  štiri  izpolnjene obrazce za kontrolo, ki jih je  prejel  od sodnikov zadolženih za
kontrolo. 

SKLEP 3:
Način internega ocenjevanja je pripravljen dobro, zato je potrebno v naslednji tekmovalni sezoni
opraviti  dogovorjeno  kvoto  kontrol  (vsaj  4).  Interne  kontrolorje  bo  delegiral  Mirnik  Janez,
kateremu se bodo pošiljali tudi ocenjevalni listi. Sodniki, ki bodo opravljali interno ocenjevanje v
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naslednji  tekmovalni sezoni so: Adrovič Iso, Jovanovič Dejan, Luzar Igor, Mirnik Janez, Perčič
Dejan in Sever Danijel;

Vsako leto imamo težave pri sestavi C liste sodnikov, saj se nekateri klubi zelo pozno odločijo za nastop
ekipe v 3. DOL, kar pomeni, da se kvota spreminja. 

SKLEP 4:
UO predlagamo, da se zavzame za spremembo pravilnika, kjer je določena kvota sodnikov na C
listi po posameznih DOS-ih, in sicer, da DOS lahko prijavi poljubno število sodnikov na C listo
sodnikov, z omejitvijo, da mora biti sodnik na C listi pred tem vsaj dve leti na D listi sodnikov in je
bil v zadnji sezoni aktivni sodnik na tekmah OZS (ne le zapisnikar).

SKLEP 5:
Sodnikom C in D liste je potrebno poslati obrazec, z vprašanjem kakšne so njegove ambicije za
napredovanje, ali bo opravljal izpit za višji sodniški razred ko bo imel pogoje, ali se bo redno
odzival na delegiranje, ... Obrazec pripravi Adrovič Iso, skupaj s predsednikom SK, najkasneje do
19.5.2004. Obrazec bo osnova pri sestavi C liste sodnikov DOS Lj za naslednjo sezono. 
Sestavi se tudi anketni list o samem delovanju, obveščanju, delegiranju ter predlogi in pripombe
sodnikov. Anketni list sestavi Boštjan Poglajen.

Ad 3.)

Po sklepu 13. seje predsedstva ZOSS mora DOS organizirati licenčni seminar  za sodnike D liste in
zapisnikarje najkasneje do 4.9.2004. 

SKLEP 6:
Licenčni seminar za sodnike D liste in zapisnikarje bo DOS Lj. organizirala v soboto 28.08.2004 v
Komendi (točna lokacija bo javljena kasneje). Udeležba na seminarju je obvezna za vse sodnike D
liste in zapisnikarje. Kdor se licenčnega seminarja ne bo udeležil, ne bo na nobeni listi sodnikov za
tekmovalno sezono 2004/2005. Popolni dnevni red se pripravi, ko se pridobi material, ki ga bo
posredovala Komisija za izobraževanje in napredek pri ZOSS.

Ad 4.)

Komisija je odgovorna za pripravo tradicionalnega piknika. 

SKLEP 7:
Piknik DOS Lj. bo v soboto, 28.08.2004, po licenčnem seminarju za sodnike D liste in zapisnikarje,
v Komendi. Točna lokacija bo javljena kasneje.
Organizacija: Perčič in Adrovič – nabava hrane in pijače, Jovanovič – glavni kuhar, Mirnik –
zabavni program, Poglajen – rezervacija prostora in pomoč na samem pikniku;

Ad 5.)

SK DOS Lj. bo organizirala tudi izpite za sodnike občinskega razreda in zapisnikarje.

SKLEP 8:
Teoretični  del  izpita  za  sodnike  občinskega  razreda  in  zapisnikarje  bo  v  sredo  19.05.2004,  v
prostorih gasilnega doma na Brezovici, z začetkom ob 18. uri. Predavanje pripravi Dejan Perčič,
predaval pa bo Dejan Jovanovič.
Tajnik DOS Lj. mora obvestiti vse člane društva o izpitu in jih pozove, da mu sporočijo, če imajo
kandidate za opravljanje tega izpita. Predsednik DOS Lj. napiše članek o izpitih za dnevni časopis
Ekipa.
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Gradivo  z  uradnim  vabilom  in  dnevnim  redom  mora  biti  poslano  kandidatom  najkasneje  do
11.5.2004.

SK predlaga UO, da se našim članom ponudi nekaj artiklov v akciji, in sicer:
 Digitalni manometer Mikasa (uvoznik: MATIAS d.o.o., Spelina ul. 1, 2000 MARIBOR) – cena:

9000,00 sit (cena z DDV-jem)
 Štoparica – zbere se ponudbe
 2 piščalki FOX 40 – cena: cca. 1.500,00 sit/kos
 Zapestna ura – zbere se ponudbe

Vsak član bi lahko naročil artikel le iz ene alineje, ki bi si jo izbral, DOS Lj. pa bi vsem tem članom
pokrilo 50% sredstev.

Seja je bila končana ob 2015.

                   Predsednik SK DOS Lj.

 Dejan Perčič


