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ZAPISNIK 7. SEJE STROKOVNE KOMISIJE DOS LJUBLJANA 

Seja je bila 5. januarja 2011 v Kamniku z začetkom ob 21.00 uri. 

Prisotni člani:  Iso Adrovič, Mihajlo Milojevič, Dejan Perčič in Dušan Saurin 

Upravičeno odsoten: Dejan Jovanović 

Dnevni red: 

1. Pregled poročila o delegiranju  v jesenskem delu sezone 2011/2012 
2. Pripombe sodnikov in klubov 
3. Pregled opravljenih tečajev za nove sodnike oz. Sodnike začetnike in načrt aktivnosti 
4. Izobraževanje sodnikov C1 liste, ocenjevanje za napredovanje na B2 skupino 
5. Delegiranje sodnikov na A in B lige kadetov/kadetinj ter starejših dečkov/deklic 
6. Dopisi ZOSS 
7. Razno 

 

Ad. 1) 

V letošnji sezoni  se je zmanjšalo število odpovedi in predelegacij, oz. si sodniki sami iščejo 
zamenjavo.  
Delegiranje sodnikov v Kočevju poteka v sodelovanju DOS Ljubljana in DOS Dolenjske. Sodnike za 3. 
DOL delegira pretežno DOS Dolenjska, sodnike za mlajše kategorije pa DOS Ljubljana.  Na območju 
Kočevja so tudi 3. novi sodniki oz. sodnice, ki se že vključujejo v aktivno sojenje. 
 
Člani SK so pregledali tudi število delegacij po posameznih sodnikih, pri čemer so ugotovili nekatera 
odstopanja, saj imajo nekateri sodniki zelo nizko število delegacij. Pooblaščenec za delegiranje je za 
posamezne primere pojasnil, zakaj je prišlo do teh odstopanj.  

 

Ad. 2) 

Strokovna komisija DOS Ljubljana je prejela nekaj pripomb tako s strani klubov na delo sodnikov, kot 
tudi sodnikov na obnašanje trenerjev. Pritožba sodnika Simona Kuplenka na obnašanje trenerja ŽOK 
Domžale je bila rešena, saj se je trener opravičil za žaljivo obnašanje. S sodnico, Klaro Srša, na katero 
je bilo podanih nekaj pripomb je bil opravljen pogovor, prav tako so člani SK na nekaterih tekmah in 
turnirjih preverili njeno sojenje. Opažene so določene pomanjkljivosti pri sojenju, ki pa niso vezane 
neposredno na poznavanje pravil odbojkarske igre. Sodnica je bila opozorjena na te pomanjkljivosti, 
prav tako bo vključena v nadaljnje izobraževanje sodnikov C1 skupine. 
Strokovna komisija je ugotovila, da so bile na tekmi 3. DOL pripombe ekipe vpisane v rubriko 
»opombe«, čeprav predhodno ni bila najavljena pritožba. Sodnike opozarjamo, da to ni v skladu s 
pravili. Kapetan ekipe lahko pritožbo vpiše v rubriko opombe (na zapisniku) le v primeru, če je 
predhodno pravilno najavil pritožbo pri prvem sodniku. 
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Ad. 3) 

Društvo odbojkarskih sodnikov Ljubljana je pred začetkom tekmovalne sezone 2011/2012 
organiziralo tečaj za nove sodnike (september), katerega se je udeležilo  9 kandidatov. Vsi so tečaj 
uspešno opravili. En kandidat je s sojenjem nadaljeval v DOS Maribor, kjer prebiva, ostali pa so se 
aktivno vključili v sojenje v našem društvu.  
 
V septembru smo organizirali tudi 2 licenčna seminarja za sodnike C1 in C2 skupin. V letošnji sezoni 
smo v DOS Ljubljana zaradi selitve odbojkarskega kluba ACH Volley v Ljubljano prevzeli tudi 
zagotavljanje linijskih sodnikov in zapisnikarja na tekmah njihovega kluba, med njimi tudi tekem lige 
prvakov. Zaradi višjega ranga tekmovanja smo organizirali tudi dodatno izobraževanje za linijske 
sodnike, katerega se je udeležilo 5 sodnikov, ki večinoma opravljajo funkcijo linijskega sodnika na 
vseh tekmah evropskih pokalov, prav tako pa so bili linijski sodniki na obeh finalnih turnirjih pokala 
Slovenije, ki je potekal  v začetku januarja v Kamniku. V začetku decembra smo organizirali tudi 
seminar za sodnike začetnike. Seminarja za sodnike začetnike sta se udeležili kandidatki iz Kamnika, ki 
sta izrazili večje zanimanje tudi za opravljanje celotnega tečaja. Preostali del tečaja za ti dve 
kandidatki se izvede v Kamniku po dogovoru z njima. 
Do zaključka tekmovalne sezone 2011/2012 ni predvidenih dodatnih tečajev za nove sodnike oz. 
licenčnih seminarjev. 

 

Ad. 4) 

Strokovna komisija bo pred začetkom spomladanskega dela organizirala sestanek s sodniki, ki v 
letošnji sezoni sodijo tekme 3. DOL (vabljeni seveda tudi ostali). Na sestanku bo predstavljeno 
ocenjevanje sodnikov do sedaj in v prihodnje ter pogoji za napredovanje v B2 skupino.  Člani 
strokovne komisije bodo glede na zmožnosti opravljali kontrole sojenja ko bodo delegirani na tekme z 
mladimi sodniki ter kandidati za napredovanje. Koordinacijo delegiranja in ocenjevanja vodi Mihajlo 
Milojević. 

Strokovna komisija sodnikom predlaga, da spremljajo delegacije članov strokovne komisije in 
sodnikov A oz B list ter z njimi prostovoljno sodijo tekmovanja A oz. B lig. Ker v letošnji sezoni v 
skladu s pravilniki OZS tekmovanja A in B lig mlajših kategorij sodi le 1 sodnik, drugi sodnik ni 
upravičen do nadomestila za sojenje ter potnih stroškov in dnevnice. Dodatni sodnik lahko po 
dogovoru z bolj izkušenim sodnikov opravlja tudi funkcijo 1. sodnika, vendar tudi v tem primeru ni 
upravičen do nadomestila za sojenje. V protokol oz. opombe je potrebno vpisati, da je dodatni sodnik 
brez nadomestila, delegiranemu sodniku pa se obračuna nadomestilo za 1. sodnika. O tem se obvesti 
tudi OZS (sekretarja tekmovanj) in ZOSS (sekretarja ZOSS). 

 

Ad. 5) 

S strani sekretarja ZOSS smo prejeli dopis v zvezi z zagotavljanjem sodnikov na vsa tekmovanja 
kadetov/kadetinj ter starejših dečkov/deklic. Skladno s pravilniki OZS se na ta tekmovanja delegira 
samo 1. sodnika in zapisnikarja.  
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Ad. 6) 

S strani sekretarja ZOSS in strokovne komisije ZOSS sm oprejeli obvestilo o najpogostejših napakah, ki 
se pojavljajo pri pisanju zapisnikov. Sodnike opozarjamo, da si pred tekmo pregledajo pravilnike za 
posamezno kategorijo, ki jo sodijo. Če imajo možnost, naj si tudi natisnejo tekmovalne pravilnike in 
jih imajo s seboj na tekmi. 

 

Ad. 7) 

Strokovna komisija DOS Ljubljana meni, da je potrebno vsa obvestila objavljati na spletni strani. 
Predlagamo, da se preide na enotni sistem obveščanja sodnikov, in sicer preko spletne strani. Izjeme 
so nujne stvari in tista obvestila, ki so namenjena izključno za člane DOS Ljubljana in zaradi tega niso 
namenjena objavi na spletni strani. 

 

Člani strokovne komisije so razpravljali tudi o vse bolj pogostih pripombah sodnikov na s strani ZOSS 
poslano specifikacijo sojenja. Predlagamo, da se sekretarja ZOSS pozove, da poslanim specifikacijam 
priloži tudi seznam tekem po kategorijah, ki so vključene v posamezni obrok. 

 

Seja je bila končana ob 23.00 uri. 

 

Zapisal: 

Mihajlo Milojević 

Predsednik SK DOS Ljubljana 


