
 

 

POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOS LJUBLJANA ZA LETO 2012 

 

Strokovna komisija je v letu 2012 delovala v sestavi: Mihajlo Milojevič, Iso Adrovič, Dejan 
Jovanovič, Dejan Perčič in Dušan Saurin. Strokovna komisija se je sestajala na rednih sejah, 
večino zadev pa smo reševali korespondenčno. 

V tekmovalni sezoni 2012/2013 ima DOS Ljubljana 67 aktivnih članov. 

Skupine v sezoni 2012/2013 (v oklepaju število sodnikov v sezoni 2011/2012)  

A lista – 6 sodnikov (6) 

B lista – 10 sodnikov (7) 

C1 skupina – 32 sodnikov (21) 

C2 skupina – 18 sodnikov (12) 

Delegat OZS – 2 delegata (2) 

 

V letu 2012 je SK DOS Ljubljana organizirala naslednja izobraževanja oz. seminarje: 

- sestanek sodnikov C1 in C2 skupin – Ljubljana, 27.1.2013 
- licenčni seminar za sodnike C1 in C2 skupin – Ljubljana, 16.9. 2012 
- tečaj za sodnike 3. razreda – Ljubljana, 19. – 22. 9. 2012 
- dodatni licenčni seminar za sodnike C1 in C2 skupin – Grosuplje, 22.9.2012 
- tečaj za sodnike 3. razreda – Ljubljana, 11.11.2012 
- seminar za sodnike začetnike – Ljubljana, 11.11.2012 

 

Strokovna komisija je skladno s prakso iz preteklih let sodnike na C1 in C2 listi ocenjevala na 
podlagi poročil, ki so jih podali v naprej določeni sodniki A in B list. Ob koncu tekmovalne 
sezone 2011/2012 je SK pregledala informacije, ki jih je prejela in na podlagi teh informacij 
SK predlagala dva sodnika na B listo za tekmovalno sezono 2012/2013. Strokovna komisija 
ZOSS je že med sezono 2011/2012 ponovila razpis za sodnike B2 skupine. DOS Ljubljana je 
na razpis prijavil enega člana, ki je bil sprejet v B2 skupino. 

Tudi v sezoni 2012/2013 je pooblaščenec za delegiranje član strokovne komisije. V letu 2012 
je opaziti manjše število odpovedi oz. predelegacij, le te pa sodniki večinoma urejajo oz. 
iščejo sami. Zaradi določenih omejitev, ki so posledica razporeda tekmovanj, na nekaterih 
tekmovanjih delegacij ni možno pošiljati 7 ali več dni pred tekmovanjem. Ti tekmovanji sta 
mini in mala odbojka. Predlagamo prilagoditev pravilnika o delegiranju tako, da se omogoči 
pošiljanje delegacij tudi manj kot 7 dni pred tekmovanjem (v primeru, da prej ni možno). 

Po koncu tekmovalne sezone 2011/2012 smo zaznali ponoven osip sodnikov. Zato smo pred 
oz. ob začetku tekmovalne sezone 2012/2013 organizirali dve izobraževanji za nove 
sodnike. S tem smo sicer zagotovili zadostno število sodnikov, vendar pa je posledično 
manjše število izkušenih sodnikov. To pomeni, da so na turnirjih pogosto manj oz. neizkušeni 
sodniki, kar občasno privede do nejasnosti, v nekaterih primerih pa celo do napak. Seveda je 



 

 

ob tem tudi težje izobraževanje mladih sodnikov, ki so vse bolj pogosto prepuščeni sami 
sebi. Sodniki, ki so opravili tečaj v novembru še niso prejeli sodniške opreme. 

 

Opažamo tudi, da sodniki še vedno ne uporabljajo spletne strani DOS Ljubljana kot dodatne 
možnosti za izmenjevanje informacij oz.pridobivanja informacij. Zato SK ponovno poziva vse 
sodnike, da morebitna vprašanja ali nejasnosti napišejo kot novico na spletno stran. S tem se 
bo razvila konstruktivna debata, mnenje oz. odgovor pa bo podala tudi strokovna komisija. 

 

Mihajlo Milojević l.r. 

 

Predsednik SK DOS Ljubljana 

Ljubljana, 12. 03. 2013 


