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DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV
LJUBLJANA
STROKOVNA KOMISIJA

Datum: 04.05.2005

2. KORESPONDENČNA SEJA STROKOVNE KOMISIJE

Na  neformalnem  sestanku  03.  maja  2004  v  Komendi  smo se  srečali  Adrovič  Iso,  Perčič  Dejan  in
Poglajen Boštjan. Skozi debato so se izoblikovale nekatere ideje in predlogi in zato smo se odločili, da se
te zadeve zapiše in poda ostalima članoma komisije v korespondenčno potrditev.

Nekateri  sodniki  so  se  sami  dogovarjali  o  zamenjavah.  O takih  predelegacijah  je  potrebno  obvezno
obvestiti  Boštjana  po  elektronski  pošti,  ki  mora  tak  dogovor  med  sodnikoma  tudi  potrditi.  To  je
pomembno tudi zato, da se lahko vodi točna evidenca delegacij. Zaradi zelo poznih odpovedi nekaterih
sodnikov predlagamo, da se možnost odpovedi delegacije podaljša na 96 ur, kar pomeni, da si morajo
sodniki kasneje sami poiskati zamenjavo in o tem obvezno obvestiti Boštjana po elektronski pošti.
V naslednji sezoni bo Boštjan pripravil obrazec za odpoved delegacije, ki bo na voljo na internetni strani,
link pa bo prav tako na vseh delegacijah. Da nebi prišlo do zlorabe bodo sodniki prejeli osebna gesla, s
katerim bodo imeli dostop do svojih delegacij. Ves sistem se bo predstavil na licenčnem seminarju.
Težave se pojavljajo pri prenosu podatkov iz uradnih delegacij v našo aplikacijo. Dela je veliko, prav
tako pa bi bilo potrebno poravnati stroške najema strežnika za našo spletno stran.

SKLEP:
Predelegacije je potrebno obvezno javiti Boštjana po elektronski pošti, ki mora tak dogovor med
sodnikoma tudi potrditi.
Možnost odpovedi delegacije se podaljša na 96 ur, kar pomeni, da si morajo sodniki kasneje sami
poiskati zamenjavo in o tem obvezno obvestiti Boštjana po elektronski pošti.
Sistem odpovedi delegacij  na internetu se bo predstavil  na licenčnem seminarju za C in D listo
sodnikov. Tajnik prekliče sodnike, ki še nimajo dostopa do interneta in preveri možnost pridobitve
elektronskega predala za pošiljanje delegacij.
Prenos podatkov iz uradnih delegacij  v našo aplikacijo v naslednji tekmovalni sezoni prevzame
Dejan Perčič. 
Poglajen Boštjan izda uradni račun za najem strežnika za leto 2005, v višini 1000 sit/mesec.

Predsedstvo ZOSS je sprejelo sklep, da se mora organizirati licenčni seminar za C in D listo sodnikov
DOS Lj, DOS Dolenjske in DOS Žalec, in sicer 4.6.2005. Zaradi odsotnosti nekaterih članov SK in UO v
tem terminu predlagamo, da se licenčni seminar organizira 11.6.2005. Po seminarju se organizira tudi
tradicionalni piknik.

SKLEP:
Zaradi  odsotnosti  nekaterih  članov  SK  in  UO  se  licenčni  seminar  organizira  11.6.2005.  Po
seminarju se organizira tudi tradicionalni piknik. Kraj seminarja in piknika se določi na seji UO
DOS Lj. in se o tem obvesti še vse sodnike DOS Lj, DOS Dolenjske in DOS Žalec.
Na  seminarju  se  izvede  tudi  anketa  in  zasedenosti  sodnikov  v  naslednji  tekmovalni  sezoni  (v
primeru, da so trenerji ekip, da še sami tekmujejo, služba med tednom, …).

V novi tekmovalni sezoni žal ni pričakovati, da bo ZOSS zagotovila potrebno sodniško opremo. Zato
predlagamo, da se pristopi k iskanju sponzorjev in da si DOS Lj. sama zagotovi novo opremo (majice in
hlače).

SKLEP:
Pripravi se ponudba za sponzorje in se pristopi k iskanju sponzorjev za novo opremo.

SK ugotavlja, da bi bilo potrebno sprožiti kar nekaj zadev na predsedstvu ZOSS, in sicer:
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 Predlagal bi sklep za ZOSS, da se v novi tekmovalni sezoni ne podeli licenc vsem sodnikom, ki s
starejši od 55 let. 
Sodniki, ki so starejši od 55 let ne smejo soditi ali pisati zapisnikov na uradnih tekmah OZS

v primeru, da ima DOS dovolj drugih sodnikov. 
 Spremeniti bi bilo potrebno tudi člen, ki govori, koga lahko delegiramo na finalne tekme kot

linijske sodnike. Sodnik bi moral biti sodnik najmanj C liste ali pa že sodnik D liste vsaj dve
leti z izkušnjami linijskega sodnika. Sodniki prav tako ne bi mogli napredovati iz D na C
listo, če pred tem ne bi odsodili vsaj 5 tekem kot linijski sodnik.

 Premisliti je potrebno o ustanovitvi še enega DOS na tem področju.
 SK predlaga, da se sodnikom povrnejo potni stroški in ustrezna dnevnica za ogled tekem 1.

DOL, končnice in finalnih tekmovanj. Sodnike, katerim se ti stroški povrnejo določita
predsednik SK ali predsednik DOS Lj.

                   Predsednik SK DOS Lj.

 Dejan Perčič


