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Zadeva:  POROČILO STROKOVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA ZA LETO 2016 

 
Strokovni odbor DOS Ljubljana: 
·       Franci Kramar, predsednik, 
·       Dejan Perčič, član, 
·       Brane Maček, član, 
·       Mihajlo Milojevič, član, 
·       Maša Serec, članica, 

v tej sestavi deluje slabo leto dni. V tem obdobju smo imeli kar nekaj sej, predvsem 
korespondenčnih, na katerih smo obravnavali tekoče zadeve.  

Na prvi seji komisije smo določili tudi naloge posameznih članov komisije.  

 Kramar – vodenje in koordinacija odbora, delegiranje sodnikov, uskladitev pravilnikov in 

priprava novega pravilnika, ki bo določal dela in naloge Strokovnega odbora. 

 Maček – pomoč pri delegiranju sodnikov, pomoč pri uskladitvi pravilnikov in pripravi novega 

pravilnika, ki bo določal dela in naloge Strokovnega odbora. 

 Perčič – vezni člen med Strokovnim odborom DOS Ljubljana in Strokovno komisijo ZOSS. 

 Milojevič – skrb za izobraževanje mladih sodnikov in sodnikov začetnikov. 

 Serec – skrb za obveščanje sodnikov (internet, maili…) 

 

Ob koncu leta pa smo tako, kot smo obljubili, tudi pripravili predlog Pravilnika našega 
odbora, ki je bil sprejet in potrjen s strani Upravnega odbora. 

Večino časa smo posvetili izobraževanju naših sodnikov. Strokovni odbor je organiziral 
dva tečaja za nove sodnike in pripadajoča teoretična in praktična izpita ter licenčni 
seminar za sodnike C liste. Prav tako smo organizirali tri seminarje za sodnike začetnike 
(izpit in praktični del). Na tem mestu bi se zahvalil vsem sodnikom, ki so pri izobraževanju 
sodelovali in Mihajlu, ki je vedno priskrbel prostor za izobraževanje. Nadvse uspešen je 
bil seminar za nove sodnike v oktobru, ki se ga je udeležilo 20 novih kandidatov, ki pa 
nato niso vsi pristopili k izpitu. Kljub temu smo pridobili kar nekaj novih sodnikov. Naša 
skrb v bodoče bo predvsem, da zadržimo mlade sodnike v svojihz vrstah vsaj za nekaj let. 

Prav tako se je povečalo število brezplačnih spremljanj naših sodnikov na tekmah mlajših 
selekcija in tretje državne lige. 

Pred novo sezono smo predlagali štiri sodnike za napredovanje iz C na B3 listo, a dva 
sodnika tega napredovanja nista izkoristila. 

Pri samem delegiranju nisem imel večjih težav, razen z nekaterimi sodniki, ki pravila 
javljanja zasedenosti in iskanja svojih zamenjav še vedno vzamejo z levo roko. Sodnike 
velja še enkrat opozoriti, naj kolegom ne pošiljajo SMS sporočil, ampak jih  
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pokličejo. Na ta način se menjavo dobi hitreje. Delegatorjeva vloga iskanja zamenjave se 
začne šele, ko sodniki POKLIČEJO vse proste sodnike in mu to tudi dokažejo.  

Velik problem je sicer število zasedenosti ob sobotah, saj se le ta giblje na C listi DOS 
Ljubljane od 40 do 50 % vsak vikend. Že samo ta podatek nam ogromno pove o resnosti 
naših sodnikov in konec koncev tudi vpliva na napredovanje sodnikov. 

Delegator se opravičuje za nekaj poznih delegacij, vendar se to zgodi zaradi poznega 
vnosa tekem v sistem ZOSS in na to nima vpliva.  

Glavno vodilo odbora v bodoče bo izobraževanje naših in novih sodnikov in zagotovitev 
čim večjega števila resnih sodnikov, ki se imajo željo pridružiti našim vrstam za daljše 
časovno obdobje. 

Verjamemo, da si odbor v tej sestavi zasluži vsaj en cel mandat, saj se je v preteklosti 
prepogosto dogajalo, da se je odbor menjal. 

 

Športni pozdrav 

 

Predsednik SO DOS Ljubljana 

Franci Kramar 

 

 

 

 

 

 


