
 
POROČILO PREDSEDNIKA DOSLj. 

za leto 2002 

 
Za leto 2003 lahko rečemo, da je bilo še eno prelomno leto našega 
mladega kolektiva. Že nekaj časa nas uvrščajo med najbolj ambiciozne in 
hkrati tudi potrpežljiva društva odbojkarskih sodnikov. 

Smo eni redkih, če ne edini, DOS včlanjenih v OZS, ki vsako leto pridobi 
kakšnega aktivnega in častnega člana svojega društva. Tako smo imeli 
pred volilno skupščino ZOSS kar 118 članov, v letu 2002 pa se je društvu 
pridružilo še 12 aktivnih članov, ki so se pridružili naši mali četici 
sodnikov, ki poskušamo nekaj narediti tudi za razvoj slovenske odbojke. 
Tako imamo ob koncu leta kar 130 članov, od tega kar 56 aktivnih 
sodnikov, kar nas uvršča med največja tovrstna društva. 

Na letošnji skupščino ZOSS, ki jo je naše društvo organiziralo v Kamniku, 
smo nastopili ambiciozno, saj smo z enajstimi delegati v mnogočem 
pripomogli k spremembam v ZOSS. Po dolgem času smo imeli v ognju na 
volitvah kar nekaj orožij in prav nobeno ni zatajilo. Močna podpora našim 
kandidatom tudi s strani drugih DOS nam je le spodbuda in potrdilo o 
pravilno začrtani poti. Tako imamo sedaj v novem predsedstvu ZOSS, ki 
ga vodi najboljši slovenski sodnik vseh časov, Jože Lečnik, končno tudi 
svojega člana (spodaj podpisani), poleg tega je bil Dejan Perčič konec leta 
izbran za sekretarja ZOSS, za novega predsednika nadzornega odbora pa 
je bila izvoljena naša Jana Prešeren. Številno pa smo zastopani tudi v 
ostalih komisijah ZOSS. 

Kot poudarjam že vse od nastopa funkcije predsednika DOS Ljubljana 
dalje, pa nam to ne bi uspelo, če ne bi delovali kot uigran orkester, pri 
katerem se moram zahvaliti predvsem svojim sodelavcem v UO DOS 
Ljubljana, strokovni komisiji, še posebej pa Jani in Dejanu, ki volontersko 
opravita ogromno dela za naš DOS.  

Zaradi obilice dela in sprejetja sekretarskega dela smo se odločili, da 
palico delegiranja prevzame Črtomir Donik, ki bo prav gotovo lahko 
dostojno nadomestil Dejana. 

Naše delo bo še naprej strmelo k uveljavljanju kakovostnega sojenje na 
naših in, v bodoče upam, tudi tujih igriščih. Tako je letos na A listo 
napredoval Dejan Perčič, ki se je tako na tej listi pridružil Janezu Mirniku 
in Dejanu Jovanoviču, najvišje doslej pa je napredoval tudi Aco Jončeski, 
ki sedaj sodi na drugi listi. Kar nekaj naših sodnikov je uspešno opravilo 
izpite za višji rang, sedaj se morajo dokazati le še na igrišču. 

Še naprej si bomo prizadevali, da bo čim manj pritožb na naše delo, 
poskušali bomo čim bolje sodelovati z ZOSS in OZS poleg tega pa strmeli 



k temu, da bomo čim preje prišli do svojega delegata kontrolorja, ki ga že 
nekaj časa nimamo (razlog predvsem v naši mladosti, prvi kandidat pa 
Janez Mirnik), in upam, da bomo dobili tudi svojega mednarodnega 
sodnika (kandidat Dejan Jovanovič). 

Smo eni redkih DOS, ki lahko pokrivamo vse tekme pod okriljem OZS, 
poleg tega pa se naši sodniki uveljavljajo tudi na ostalih prizoriščih 
(mednarodne tekme, tekme UOL, tekme šolskih lig in tekme rekreativnih 
lig pa še kaj bi se našlo). 

Zahvalil bi se tudi Vsem, ki so v letu 2002 brez plačila sodili na Svetovnem 
ženskem prvenstvu v sedeči odbojki v Kamniku in tako pripomogli k dobro 
izpeljanem prvenstvu. 

Prav tako bom zagovarjal, da se naša DOS in tudi ZOSS čim večkrat 
povezuje s klubi, saj so prav klubi največja baza novih mladih sodnikov. 

Na koncu se Vam moram še enkrat zahvaliti za potrpežljivost pri čakanju 
na izplačilo sodniških stroškov, vendar maramo vedeti s kakšnimi problemi 
se ukvarjajo tako klubi kot tudi krovna organizacija. Sicer pa upam in si 
bom tudi sam prizadeval, da bi tudi na tem področju čim prej dosegli 
maksimalno.  

V novem letu želim Vsem uspešno sojenje tudi v nadaljevanju, seveda 
tudi uspehov na privatnem področju, mi pa se bomo potrudili, da bomo še 
naprej tako uspešni in da Vam bomo čim bolj prijazna DOS. 

 
Aco Kramar 
Predsednik DOS Ljubljana 

Kamnik, 22.1.2003 

 


