
POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOS LJUBLJANA ZA LETO 2014 

 

Strokovna komisija je v letu 2014 do oktobra delovala v zasedbi: predsednik Rok Zajec, člani 

– Dušan Saurin, Iso Adrovič, Miha Blaznik. Od oktobra 2014 pa v sestavi: predsednik Dušan 

Saurin, člani – Rok Zajec, Iso Adrovič, Franci Kramar in Jaka Klemenčič. Strokovna komisija 

se je sestala na rednih sejah, nekatere zadeva pa reševala korespondenčno. 

V marcu 2014 se je zamenjal pooblaščenec za delegiranje. Franci Kramar je zamenjal 

Dušana Saurina. 

V tekmovalni sezoni 2014/2015 ima DOS Ljubljana 47 aktivnih članov. 

Skupine v sezoni 2014/2015 

A1 lista – 2 sodnika 

A2 lista – 2 sodnika 

A3 lista – 4 sodniki 

B1 lista – 3 sodniki 

B2 lista – 3 sodniki 

B lista – 1 sodnik miruje (nimamo podatka na kateri B listi bi bil) 

C1 skupina – 20 sodnikov 

C2 skupina – 13 sodnikov 

Delegat OZS – 1 delegat 

V letu 2014 strokovna komisija ni predlagala nobenega sodnika za napredovanje v B3 listo. 

En sodnik je napredoval iz B1 v A3 listo. Na C1 listi je 8 novih sodnikov. 

V letu 2014 je SK DOS Ljubljana organizirala naslednja izobraževanja oz. seminarje: 

- Tečaj za nove odbojkarske sodnike – Ljubljana, 23.6.2014 (vodila Iso Adrovič in 

Dušan Saurin) 

- licenčni seminar za sodnike C1 in C2 skupin – Ljubljana, 10.9. 2014 

- seminar za e-zapisnik – Ljubljana, 3.10.2014 (vodil Rok Zajec) 

- seminar za sodnike začetnike – Ljubljana, 13.11.2014 

- delavnica o postavitvah – Ljubljana, 28.11.2014 (vodil Mihajlo Milojevič) 

- delavnica o komunikaciji  - Ljubljana, 9.12.2014 (vodila Maša Serec) 

 

Za nove odbojkarske sodnike, ki so tečaj obiskovali junija 2014, se je v septembru izvedlo še 
elektronsko testiranje pravil. Zaradi pozno dobljenih rezultatov brez odgovor, testiranja nismo 
izvedli še na C listi sodnikov. Le-to pa je izvedel ZOSS v letu 2015 brez vednosti strokovne 
komisije. 



Na začetku sezone je prišlo do kar nekaj kršitev pravil in pravilnikov ZOSS-a in OZS-ja s 
strani sodnikov C liste. Nekaj primerov smo prepustili disciplinski komisiji. V izogib temu, bo 
potrebno izvajati elektronska testiranja bolj pogosto. Prav tako pa bo potrebno pridobiti po 
vsakem testiranju tudi dejanske odgovore in ne samo rezultate. 

V sezoni 2014/15 se je začelo spremljanje C sodnikov. To pomeni, da sodniki A liste in 
določeni iz B liste hodijo na tekme 3.dol in nižjih selekcij z namenom, da po koncu tekme 
podajo smernice sodnikom za njihovo izboljšavo in možnostjo napredovanja v B listo. Žal so 
dokončna navodila in posodobitve v programu omogočile začetek spremljanja šele konec 
prve polovice sezone.  

Oba ukrepa elektronsko testiranje in spremljanje C sodnikov, bo gotovo prineslo boljšo 
kvaliteto sodnikov na tem nivoju tekmovanja. Prav tako bo s tem možno ločiti dobre sodnike 
od slabih. Strokovna komisija mora v prihodnosti (tudi že v tekoči sezoni 2014/15) to čim 
bolje izkoristiti. 

Predlog, da naredimo tečaj za nove odbojkarske sodnike ob koncu sezone, je dobra in jo 
priporočam, da postane stalna praksa. 

SK ugotavlja, da sodniki še vedno ne uporabljajo spletne strani na način, kot ga le ta ponuja 
in bi lahko bil v pomoč pri izboljšanju sojenja. Zato SK ponovno poziva vse sodnike, da vsa 
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. To se je 
zelo dobro videlo pri rezultati elektronskega testiranja. 

Ker sem predsednik do potrditve skupščine, predlagam, da se za skupščino razpišejo volitve 
za predsednika strokovne komisije do konca tekočega volilnega obdobja. Do leta 2017. 

 

Dušan Saurin l.r. 

 

Predsednik SK DOS Ljubljana 

Ljubljana, 01. 03. 2015 

 


