
POROČILO STROKOVNE KOMISIJE DOS LJUBLJANA ZA LETO 2015 

 

Strokovna komisija je v letu 2015 delovala v zasedbi: 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 tekmovalni sezoni 2015/2016 ima DOS Ljubljana 51 aktivnih članov. 

Skupine v sezoni 2014/2015 

A1 lista – 2 sodnika 

A2 lista – 2 sodnika 

A3 lista – 5 sodniki 

B1 lista – 2 sodnika 

B2 lista – 2 sodnika 

B3 lista – 2 sodnika 

C1 skupina – 23 sodnikov 

C2 skupina – 12 sodnikov 

Delegat OZS – 1 delegat 

V letu 2015 je strokovna komisija predlagala dve sodnici za napredovanje  v B3 listo. Dva 

sodnika sta napredovala iz B1 liste v A3. Na C listi je 8 novih sodnikov. 

Sodnik B liste, ki je v sezoni 2014/15 miroval, v sezoni 2015/16 ni nadaljeval sojenja. En 

sodnik iz A3 liste je prenehal soditi. 

V letu 2015 je SK DOS Ljubljana organizirala naslednja izobraževanja oz. seminarje: 

- Tečaj za nove odbojkarske sodnike – Ljubljana, 27.5.2015 (vodil Rok Zajec) 

- Tečaj za sodnike začetnike – Ljubljana, 3.6.2015 (vodil Jaka Klemenčič) 

- licenčni seminar za sodnike C1 in C2 skupin – Ljubljana, 17.9. 2014 (Vodili Rok 

Zajec, Jaka Klemenčič, Mihajlo Milojevič) 

- Tečaj za sodnike začetnike – Ljubljana, 23.10.2015 (vodil Franci Kramar) 

- Tečaj za sodnike začetnike – Ljubljana, 21.11.2015 (vodil Franci Kramar) 

 

V sklopu tečajev so bili izvedeni tudi praktični deli: 

- Praktični del za nove sodnike – Grosuplje, 19.9.2015 (vodil Dušan Saurin) 

- Praktični del za sodnike začetnike – Ljubljana, 4.11.2015 (vodil Iso Adrovič in Dušan 

Saurin 

- Praktični del za sodnike začetnike – Ihan pri Domžalah, 12.11.2015 (vodil Franci 

Kramar) 

- Praktični del za sodnike začetnike – Ljubljana, 25.11.2015 (vodil Rok Zajec, Brane 

Maček) 



V začetku sezone 2015/16 so vsi sodniki morali uspešno izvesti elektronsko testiranje, 
drugače niso smeli biti delegirani. Elektronsko preverjanje se izvaja še med prvim in drugim 
delom sezone. 

Spremljanje C sodnikov poteka na način, da so vsi sodniki C1 liste enkrat kontrolirani v 
prvem delu sezone in enkrat v drugem delu sezone. 

Predlogi za naprej: 

- predlagam, da se tečaja za sodnike začetnike udeležijo tudi novi sodniki; tako nove 
sodnike hitro pridobimo za malo/mini odbojko in hkrati ni potrebno posebej delati 
poudarka na mini/mali na tečaju za nove sodnike 

- do konca sezone 2015/16 je potrebno napisati pravilnik oz. pravila glede obvezne 
udeležbe C seminarja pred začetkom vsake sezone; kaj so opravičljivi razlogi za 
neudeležbo in kaj narediti s sodniki, ki se ne udeležijo C seminarja 

- do konca sezone 2015/16 je potrebno napisati pravilnik oz. pravila glede obvezne 
udeležbe seminarja med prvim in drugim delom sezone; kaj so opravičljivi razlogi za 
neudeležbo in kaj narediti s sodniki, ki se ne udeležijo obveznega seminarja med 
prvim in drugim delom sezone 

- v mesecu maju 2016 izvedba tečaja za sodnike začetnike in tečaja za nove sodnike 
in tudi praktičen del za vse sodnike.  

- v mesecu septembru 2016 izvedba C seminarja 

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 kot predsednik podal odstopno izjavo, se bodo na skupščini izvedle volitve za 
novega predsednika strokovne komisije. 

 

Dušan Saurin l.r. 

 

Predsednik SK DOS Ljubljana 

Ljubljana, 01. 03. 2016 

 


