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Zadeva:  POROČILO STROKOVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA ZA LETO 2017 

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

V tem obdobju smo imeli kar nekaj sej, predvsem korespondenčnih, na katerih smo 
obravnavali tekoče zadeve.  

Večino časa smo posvetili izobraževanju naših sodnikov. Strokovni odbor je organiziral 
tečaj za nove sodnike in pripadajoča teoretična in praktična izpita ter licenčni seminar za 
sodnike C liste in obvezni polletni seminar za vse sodnike našega Dosa. Organizirali smo  
seminar za sodnike začetnike (teoretični del + izpit in praktični del). Prav tako smo 
izpeljali seminar za elektronski zapisnik. Na tem mestu bi se zahvalil vsem sodnikom, ki 
so pri izobraževanjih sodelovali.  

Še vedno smo opravljali brezplačna spremljanja naših sodnikov na tekmah mlajših 
selekcija in tretje državne lige. Na žalost smo pri tem eni od redkih Dosov (več kot 50 % 
opravljenih spremljanj samo v našem DOSu), a bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnje, 
saj le tako lahko dobimo realno sliko kvalitete sojenja naših sodnikov na nižjih listah, 
hkrati pa jim s tem tudi pomagamo pri napredovanju. 

Pred novo sezono smo predlagali dva sodnika za napredovanje iz C na B3 listo in oba 
uspešno sodita tudi na drugi ligi.  

Na žalost pa se v tem letu ubadamo z hudim upadom aktivnih sodnikov, glede na lansko 
sezono, še posebno v spomladanskem delu. Ker gre to v glavnem za sodnike C liste 
imamo pri zagotavljanju prisotnosti naših sodnikov na vse večjem številu tekem izredne 
težave. 

Pregled aktivnih sodnikov DOS Ljubljana v zadnjih letih 
  število sodnikov 
Lista zač. 2015 zač. 2016 zač. 2018 19.3.2018 

A1 2 2 2 2 
A2 2 4 4 4 
A3 5 3 2 2 
B1 2 2 2 2 
B2 2 1 2 2 
B3 3 2 2 2 
C1 21 25 22 14 
C2 10 14 10 13 
DK 1 1 1 1 

Skupaj 48 54 47 42 
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Nekateri sodniki pravilo 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 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. Srečujemo pa se tudi s sodniki, ki do konca poskušajo (zaradi statistike 
zasedenosti) ne označujejo zasedenosti, ob pozni delegaciji, pa seveda nastane panika 
pri iskanju zamenjav. Najprej pri njih in nato še pri delegatorju. 

Ogromne težave pa povzročijo šolske tekme, ki se igrajo med tednom v dopoldanskem 
času. Glede sojenja teh tekem, bo moral svoje doreči tudi ZOSS, saj naš DOS ne more 
več zagotavljati sodnikov na teh tekmah (najbrž se ne pričakuje, da bodo študentje in 
dijaki za to manjkali na predavanjih, zaposleni pa jemali dopuste ?). 

Velik problem je sicer število zasedenosti ob sobotah, saj se le ta giblje na C listi DOS 
Ljubljane od 40 do 60 % vsak vikend. Še posebno veliko pa on začetku tekmovanj v mini 
in mali odbojki. Že samo ta podatek nam ogromno pove o resnosti naših sodnikov in 
konec koncev tudi vpliva na napredovanje sodnikov. 

Delegator se zopet opravičuje za nekaj poznih delegacij, vendar se to zgodi predvsem 
zaradi poznega vnosa tekem v sistem ZOSS in na to nima vpliva. Večino delegacij pa se 
izvede vsaj 5 dni pred tekmo. 

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. Kako bomo pa to dosegli pa je že drugo vprašanje. Največje razloge v 
nezainteresiranosti za sojenje vidimo v: 

* prenizka nadomestila za sojenje – predvsem v mlajših kategorijah 
* vse več pritiskov s strani trenerjev in v mlajših kategorijah tudi staršev 
* odnos krovne organizacije (OZS) do samih sodnikov 
* preveliko število tekem – predvsem v turnirskem sistemu 
* nesodelovanje klubov pri zagotavljanju novih sodnikov 
 
Možne rešitve vidimo v : 
* povišanju nadomestil pri sojenju mlajših selekcij vsaj za 30% 
* skupen sestanek trenerjev in sodnikov 
* izboljšava odnosov na relaciji OZS in ZOSS/DOS 
* sprememba sistema tekmovanja pri mladih (možne tekme tudi med tednom v 
popoldanskem času…) 
* večja aktivnost vseh članov pri iskanju novih sodnikov in pri sodelovanju s klubi. 
 

Športni pozdrav 

Predsednik SO DOS Ljubljana 

Franci Kramar 


