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Na osnovi  32. člena in 44. člena Statuta Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije je Predsedstvo ZOSS na 18.seji,14.04.2016 sprejelo 

 
 
 

PRAVILNIK 

STROKOVNE KOMISIJE ZVEZE ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 

 
 
            1.     SPLOŠNA  DOLOČILA 

 
1. člen Strokovna komisija (v nadaljevanju SK) je izvršilni organ predsedstva Zveze odbojkarskih sodnikov 

Slovenije (v nadaljevanju ZOSS).  
  
2. člen Osnovne naloge strokovne komisije: 

 izobraževanje sodnikov, 

 priprava, organizacija in izvedba izobraževanja in izpitov 2. in 1. razreda, 

 priprava in izvedba licenčnih seminarjev za sodnike A in B liste, 

 priprava gradiva za izobraževanje in izpitov sodnikov 3. razreda in C liste, 

 priprava gradiva za izobraževanje in izpitov sodnikov začetnikov, 

 priprava navodil in smernic za sojenje v posamezni tekmovalni sezoni, 

 spremljanje novosti v pravilih odbojkarske igre in posredovanje teh novosti sodnikom, 

 tolmačenje pravil odbojkarske igre in postopkov na odbojkarskih tekmah, 

 analiza ocen sojenja, priprava predlogov list in razvrščanje sodnikov, 

 priprava list kontrolorjev in uvrščanje le teh na listo, 

 druge naloge, ki jih ji v zvezi s strokovnostjo določi predsedstvo ZOSS, 

 sodelovanje in svetovanje organom OZS na področju sodniških zadev, 

 sodelovanje z ostalimi komisijami ZOSS in DOS. 
 
 
3. člen Stališča, sklepe, analize, rezultate in besedila, ki so posredovana predsedstvu, sodnikom ali drugim 

uporabnikom sprejema komisija dogovorno. 
 
4. člen Pravilnik ureja delovanje SK in opredeljuje, kdo lahko sodi odbojkarske tekme, določa kriterije in 

postopke za opravljanje sodniških izpitov, kriterije za uvrščanje na liste ter način prehoda sodnikov 
med kontrolorje sojenja in predpisuje, kdo lahko opravlja kontrole sodnikom. 

 
5. člen Sodniki Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije so razvrščeni glede na sodniško usposobljenost v 

naslednje razrede:  

 kontrolor sojenja, 

 mednarodni sodnik, 

 sodnik 1. razreda, 

 sodnik 2. razreda, 

 sodnik 3. razreda. 
 
 

 
                        2.     SODNIKI  

 
6. člen Sodniki so pred vsako tekmovalno sezono uvrščeni na »A«, »B« in »C« listo. 
 
7. člen Sodniki na »A« listi morajo imeti opravljen najmanj izpit za sodnika 1. razreda. 
 Sodniki na »B« listi morajo imeti opravljen najmanj izpit za sodnika 2. razreda. 
 Sodniki na »C« listi morajo imeti opravljen najmanj izpit za sodnika 3. razreda. 
 

8. člen Sodniki posameznih list so znotraj liste razdeljeni v kakovostne skupine. 
  
9. člen Na uvrstitev sodnika na posamezno listo oziroma v skupino vpliva povprečna ocena sojenja, aktivnost 

sodnika pri delu v ZOSS in njegovo vedenje na področju odbojke. 
 Uradne liste in skupine se objavijo po zaključenih licenčnih seminarjih po abecednem vrstnem redu. 
 Uvrstitve sodnikov v posamezne skupine so avtonomna odločitev komisije. 



_______________________________________________________________________________  pravilnik strokovne komisije  -  2. stran od 6 

 
 
10. člen Tekme 1. državne članske lige in nižje lahko sodijo sodniki »A« liste.  

Tekme 2. državne članske lige in nižje lahko sodijo sodniki »B« liste. 
Tekme 3. državne članske lige in nižje lahko sodijo sodniki skupine »C1«. 
Sodniki skupine »C2« lahko sodijo kot linijski sodniki, lahko so sodniki na nižjih stopnjah tekmovanja ali 
pišejo zapisnik na vseh stopnjah tekmovanja. 
Sodnik A liste ne more opravljati naloge linijskega sodnika na tekmah DP. 
Na A in B listo ne more biti uvrščen sodnik, ki je aktiven trener ali aktiven igralec članske ekipe DOL. 
Sodnik C liste ne more soditi tekem nivoja tekmovanja, v katerem je aktiven trener ali aktiven igralec. 
(aktiven v 3. DOL – moški, ne sodi 3. DOL – moški, lahko sodi 3. DOL ženske in obratno) 
V posebnih primerih, ki so skladni s Pravilnikom o tekmovanjih OZS oz. v skladu s pravilniki za 
posamezno tekmovanje, lahko tekmo ali turnir sodi tudi sodnik, ki nima ustreznega razreda. Postopek 
za regularno izvedbo tekme v tem primeru določa Pravilnik o tekmovanjih. 

 
11.  člen V pristojnosti SK je, da število sodnikov v posamezni skupini pred tekmovalno sezono poveča ali 

zmanjša v skladu s potrebami tekmovalnega sistema v Sloveniji. 
 

12.  člen V skupino »B3« lahko vsako Društvo odbojkarskih sodnikov ( v nadaljevanju DOS ) predlaga enega 
sodnika. Za dodatne kandidate mora poslati prošnjo s kratko obrazložitvijo. 
O uvrstitvi dodatnih kandidatov v skupino »B3« odloča SK.  
Sodnik, ki izpade iz skupine »B3«, naslednjo sezono ne more biti ponovno predlagan v isto skupino. 

 
13.  člen Finalna turnirja pokala Odbojkarske zveze Slovenije ( v nadaljevanju OZS ) sodijo sodniki skupine 

»A1«, izjemoma »A2«. 
Četrtfinale končnice državnega prvenstva sodijo sodniki skupin »A1« in »A2«. 
Polfinale in finale končnice državnega prvenstva in tekme za tretje mesto sodijo sodniki skupine »A1«. 
V primeru, da število sodnikov skupine »A1« ne zadošča za sojenje polfinalnih tekem in tekem za prvo 
in tretje mesto, SK Komisiji za delegiranje posreduje  imena dodatnih sodnikov skupine »A2«. 

 
14.  člen SK posreduje predsedstvu ZOSS listo sodnikov, ki jih ZOSS prijavi na CEV. 
  
15.  člen Uradne tekme v tekmovalni sezoni lahko sodi sodnik: 

 če ima izpit za sodniški razred, ki je potreben za uvrstitev na določeno listo, 

 sodniki, ki so prvo leto uvrščeni v skupino »A3« iz skupine »B1«, morajo opraviti 
preverjanje znanja, tudi, če  že imajo naziv sodnik 1. razreda,  

 če je uvrščen na eno izmed ustreznih list oziroma skupin za sojenje, 

 če se je opredelil, da bo v naslednji tekmovalni sezoni aktivno deloval kot sodnik, 

 če se je udeležil obveznih licenčnih seminarjev in uspešno opravil testiranja po navodilih 
Strokovne komisije.   

     
16.  člen Zgornja starostna meja za sojenje aktivnih sodnikov je 55 let, ki je izpolnjena s koncem tekmovalne 

sezone, v kateri sodnik dopolni 55 let.  
Sodniki, po dopolnjeni starostni omejitvi, so lahko na predlog DOS in ob potrditvi SK, uvrščeni v 
skupino »C2«. 

 Ob pisni prošnji sodnika in s soglasjem DOS ter ob utemeljenih razlogih lahko SK takega sodnika uvrsti 
v skupino »C1«, brez možnosti predlaganja s strani DOS v skupino »B3«. 

 DOS pošlje prošnjo in soglasje sekretarju ZOSS, ki ju v obravnavo posreduje SK. 
 
17.  člen Sodnik, ki po prenehanju aktivnega sojenja postane kontrolor sojenja, ne more soditi tekem članskega 

državnega prvenstva. V primeru, da se kontrolor sojenja želi vrniti med sodnike in za to izpolnjuje vse 
pogoje, se lahko uvrsti največ v skupino »C1«, brez možnosti napredovanja. 

 
18.  člen Sodnik v eni tekmovalni sezoni lahko nazaduje največ za eno listo. V primeru, da sodnik nazaduje z 

»B« liste na »C« listo, naslednjo sezono ne more biti predlagan za napredovanje (ne more biti 
predlagan v »B3« skupino).  

 
19.  člen V kolikor se sodnik  odloči za mirovanje, se v naslednji tekmovalni sezoni vrne v tisto skupino, kamor bi 

ga komisija uvrstila na podlagi njegovega sojenja v zadnji sezoni, ko je bil aktiven. 
 V času mirovanja mora sodnik plačati članarino za listo na kateri miruje. V tem času lahko sodi tekme 

mlajših selekcij (mladinci, kadeti, dečki, mala in mini odbojka) in piše zapisnik na tekmah pod okriljem 
OZS. Sojenje v sezoni, ko sodnik miruje, vpliva na uvrstitev na sodniško listo v naslednji sezoni. 

 Po dveh sezonah mirovanja se sodnik uvrsti eno listo niže.  
 V primeru mirovanja daljšega od dveh sezon se lahko sodnik uvrsti največ na listo »C«. DOS ga v 

sezoni, ko se sodnik vrne med aktivne sodnike, ne more predlagati v skupino »B3«. 
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 O vseh izrednih primerih prekinitve aktivnosti sodnika v ZOSS, ki niso določene s tem pravilnikom, 
odloča Strokovna komisija (daljša službena odsotnost v tujini, daljša odsotnost zaradi bolezni, 
porodniška odsotnost, samovoljno prenehanje aktivnosti v ZOSS, disciplinski ukrep, …). 

 
 
 3.     KONTROLORJI SOJENJA  
 
20.  člen Kontrolor sojenja lahko postane sodnik, ki je pred prestopom med kontrolorje dopolnil 55 let. 
 Pred dopolnjenim 55. letom lahko kandidat med kontrolorje prestopi le izjemoma, ob odobritvi SK. 

Odločitev SK je v tem primeru avtonomna in dokončna. Kandidat mora biti pred tem aktiven sodnik. 
Kandidat mora biti pred prehodom med kontrolorje več let zapored uvrščen na najvišjo sodniško listo 
pri ZOSS. Kandidat mora biti član enega od DOS-ov 

 
21.  člen SK  po potrebi objavi razpis za nove kontrolorje sojenja. Odločitev o sprejetju novega kontrolorja 

sojenja je avtonomna pravica SK.  
Ob pisno izraženi želji kandidata in s soglasjem DOS, lahko SK na listo kontrolorjev uvrsti tudi 
posameznike izven razpisa, za katere meni, da so dovolj strokovno usposobljeni. 
O kandidatih, ki želijo prestopiti med kontrolorje pred dopolnjenim 55. letom, avtonomno odloča SK. 

 
22.  člen Kontrolor sojenja lahko opravlja kontrole sojenja: 

   če je uvrščen na eno izmed ustreznih list kontrolorjev sojenja za določeno stopnjo     
tekmovanja, 

    če se je opredelil, da bo v naslednji tekmovalni sezoni aktivno deloval kot kontrolor sojenja, 

    če se je udeležil obveznih licenčnih seminarjev in posvetov, ki jih komisija organizira med 
tekmovalno sezono,  

    če je uspešno opravil testiranja po navodilih Strokovne komisije. 
 

23.  člen SK spremlja in analizira delo kontrolorjev sojenja. Za spremljanje dela kontrolorjev sojenja med sezono, 
komisija določi osebo ali osebe, ki opravljajo to nalogo. Komisija pripravi seznam kontrolorjev sojenja in 
jih uvršča na »A« in »B« listo. 

 Uvrščanje kontrolorjev na liste je avtonomna odločitev komisije.   
 Kontrolorje sojenja lahko komisija na listo uvrsti tudi pogojno. 

Na zahtevo sodnika, kluba, OZS ali po lastni presoji lahko SK na tekmo določi osebo (kontrolorja), ki 
opravlja dodatno kontrolo. Po opravljeni nalogi mora kontrolor poslati SK pisno poročilo o opravljenem 
delu. 

 
24.  člen V kolikor se kontrolor sojenja odloči za mirovanje, se po eni tekmovalni sezoni vrne na isto listo. V 

primeru, da miruje dve leti ali več, o njegovi uvrstitvi na listo odloča SK.  
V času mirovanja mora kontrolor plačati članarino ZOSS. 
O vseh izrednih primerih prekinitve aktivnosti kontrolorja v ZOSS, ki niso določene s tem pravilnikom, 
odloča Strokovna komisija (daljša službena odsotnost v tujini, daljša odsotnost zaradi bolezni, 
porodniška odsotnost, samovoljno prenehanje aktivnosti v ZOSS, disciplinski ukrep, …). 
 

25.  člen SK za vsako tekmovalno sezono pripravi tudi seznam sodnikov, ki opravljajo naloge kontrolorjev 
sojenja sodnikom, ki niso na isti listi sodnikov kot sodniki – kontrolorji.. 

 
26.  člen Kontrolor sojenja lahko opravlja naloge do konca tekmovalne sezone, v kateri je dopolnil 65 let. O 

uvrstitvi kontrolorja sojenja na listo po dopolnjeni starostni omejitvi odloča SK. 
 
27.  člen V dogovoru s sekretarjem tekmovanj OZS kontrolorje sojenja delegira na tekme državnega prvenstva 

komisija oziroma pooblaščenec, ki ga določi SK. 
 
28.  člen Kontrolorji sojenja in sodniki, ki opravljajo kontrole sojenja, morajo po potrebi v tekmovalni sezoni 

opraviti brezplačne kontrole. Sodniki so med sezono dolžni opraviti brezplačne kontrole. Na te tekme 
jih delegira pooblaščenec za delegiranje.   

 
29.  člen SK lahko predlaga predsedstvu ZOSS tehnične delegate za mednarodne tekme. 

Predsedstvo ZOSS odloča o predlogu in ga v primeru pozitivnega mnenja posreduje v potrditev 
predsedstvu Odbojkarske zveze Slovenije.   

 
30.  člen Kontrolor sojenja ocenjuje sodnike na uradnih tekmah, ki jih organizira OZS. 

Način ocenjevanja določi SK in ga predstavi na posvetu delegatov – kontrolorjev. 
Kontrolor po končani tekmi opravi pogovor s sodniškim zborom v skladu z navodili SK. 
Ocenjevalni obrazec mora kontrolor sojenja izpolniti v elektronskem sistemu  najkasneje v 72 urah po 
končani tekmi.  
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  4.     IZOBRAŽEVANJE  
 
31.  člen Licenčne seminarje pripravi SK. Udeležba na seminarjih je obvezna za: 

 kontrolorje sojenja, 

 sodnike list »A«, »B« in »C«. 

Seminar za listo »C« organizirajo DOS na podlagi gradiva in v skladu z navodili, ki jih pripravi SK. 
DOS so dolžna 14 dni pred izvedbo seminarja sekretarju ZOSS javiti kraj, datum in čas seminarja ter 
ime predavatelja. 
Predavatelja potrdi SK. 

 
32.  člen Ob razpisu za seminar »A« in »B« liste komisija določi tehnične pogoje za ustrezno izvedbo seminarja. 

V vabilu sodnikom in kontrolorjem sojenja sekretar ZOSS posreduje dnevni red seminarja. 
Sekretar ZOSS o datumu in vsebini seminarja obvesti vse klube. 

 
33.  člen SK enkrat letno organizira teoretično preverjanje znanja za sodnike skupin »B3« in »A3«. Komisijo za 

preverjanje znanja imenuje SK. 
 SK preverjanje znanja izvede pred pričetkom tekmovanj državnega prvenstva.  
 Sodnik skupine »A3« mora opraviti preverjanje znanja, ko se prvič uvrsti v to skupino iz skupine »B1«. 
  Sodnik skupine »A3« mora za preverjanje znanja poravnati takso v višini takse prvega sodnika v 1. 

DOL. 
Sodnik skupine »B3« mora za preverjanje znanja poravnati takso v višini takse prvega sodnika v 2. 
DOL. 

 V primeru, da sodnik opravlja tudi izpit za sodnika 1. razreda oziroma 2. razreda plača samo izpitno 
takso. 

 
 
 
 5.     IZPITI  
   

 kandidat za mednarodnega sodnika 
 
34.  člen ZOSS na predlog SK prijavi k izpitu za mednarodnega sodnika, sodnika ki: 

 izpolnjuje pogoje in zahteve FIVB, 

 je dejaven v ZOSS, 

 pridobi pozitivno mnenje SK. 
 

 izpiti splošno 
 

35.  člen SK obvesti kandidate o kraju, datumu in uri opravljanja izpita za drugi in prvi razred najmanj 15 dni 
pred izpitom. 

 
36.  člen Teoretični del izpita pripravi SK, ki tudi potrdi izpitno komisijo. Izpit vsebuje vprašanja iz:  

 poznavanja mednarodnih pravil igre, 

 poznavanja praktičnih primerov iz odbojkarske igre. 
    

testi: Vprašanja čas napake 

3.   razred 40 60   minut 7 

2.   razred 50 70   minut 7 

1.   razred 60 80   minut 7 

       
37.  člen Če ima kandidat eno napako več od dovoljenega števila, mu izpitna komisija postavi dodatno 

vprašanje iz njegovih nepravilnih odgovorov. Vprašanje in odgovor kandidata komisija vpiše v izpitno 
polo.  

 
38.  člen O celotnem izpitu SK za vsakega posameznika posebej vodi zapisnik o opravljanju izpita, ki ga z 

ostalimi pisnimi dokumenti dostavi sekretarju ZOSS. Za sodnike 3. razreda mora poročilo o 
opravljenem izpitu SK dostaviti DOS. 
Kandidata imenuje za sodnika 3. razreda SK.   

 



_______________________________________________________________________________  pravilnik strokovne komisije  -  5. stran od 6 

 
 
39.  člen Vsak sodnik »B« in »C« liste mora v vsaki tekmovalni sezoni vsaj enkrat pisati mednarodni zapisnik. 

Obveznost lahko opravi tudi na tekmah, kjer se igra na dva dobljena niza.  
 
 
 
40.  člen Za opravljanje sodniškega izpita plača vsak kandidat prijavnino k izpitu pred opravljanjem teoretičnega 

dela izpita. Taksa za izpit za sodnika 1. razreda je taksa prvega sodnika v 1. DOL. Taksa za izpit za 
sodnika 2. razreda je taksa prvega sodnika v 2. DOL. 

 
41.  člen Če je kandidat neuspešen pri prvem opravljanju izpita, lahko k ponovnemu opravljanju izpita za isti 

razred pristopi samo še enkrat. 
 

 sodnik prvega razreda 
 

42.  člen Sodnik  skupine »A3« opravlja izpit za sodnika prvega razreda samo v sezoni, ko je v to skupino 
uvrščen iz skupine »B1«. V primeru, da sodnik ostane v skupini »A3« oziroma v njo nazaduje iz 
skupine »A2«, mu preverjanja znanja ni potrebno ponovno opravljati. 

 Ko sodnik uspešno opravi izpit za sodnika prvega razreda, mu pripada grb s tremi piščalkami. 
 
43.  člen Za praktični del izpita za napredovanje v skupino »A3« se upoštevajo ocene kontrolorjev na tekmah 2. 

državne lige in zapisnik tekme, ki ga je pisal sodnik med preteklo tekmovalno sezono. 
 SK kandidate za napredovanje lahko dodatno preveri še na dodatnih ocenjevanjih. Za ta ocenjevanja 

sodnikom ne pripadajo nobena nadomestila stroškov. 
 
44.  člen Sodnike prvega razreda imenuje SK in s poročilom obvesti predsedstvo ZOSS. 

 
 sodnik drugega razreda 

 
45.  člen Sodnik, ki je s strani DOS predlagan v skupino »B3«, mora pristopiti k izpitu za drugi razred. Po 

uspešno opravljenem izpitu sodnik pridobi sodniški grb z dvema piščalkama . 
 V primeru, da sodnik izpade z liste »B« v skupino »C1«, mora ob ponovnem kandidiranju v skupino 

»B3« še enkrat opraviti teoretično preverjanje znanja. 
 Sodnik mora ob pristopu k opravljanju teoretičnega dela izpita za drugi razred dopolniti 18 let. 
 
46.  člen Praktični del izpita za uvrstitev v skupino »B3« kandidati opravijo na turnirjih oziroma tekmah, kjer jih 

ocenjuje komisija, ki jo imenuje SK. 
 SK kandidate za napredovanje lahko dodatno preveri še na dodatnih ocenjevanjih. Za ta ocenjevanja 

sodnikom ne pripadajo nobena nadomestila stroškov. 
 
47.  člen  Sodnike drugega razreda imenuje SK in s poročilom obvesti predsedstvo ZOSS.  
 

 sodnik tretjega razreda 
 

48.  člen DOS je najmanj enkrat letno dolžan razpisati izpite za sodnike tretjega razreda. O tem mora obvestiti 
SK in Sekretarja ZOSS vsaj 14 dni pred izvedbo izpita in javiti kraj, datum in čas seminarja ter ime 
predavatelja. 

 SK lahko na seminar posameznega DOS-a imenuje tudi inštruktorja sojenja iz drugega DOS-a, ki 
preveri kakovost izvedbe seminarja. 

 DOS mora po navodilu SK organizirati izpite za sodnike začetnike. 
 
49.  člen K izpitu za odbojkarskega sodnika lahko pristopi kandidat, ki je star najmanj 15 let in obvlada slovenski 

jezik. 
 
50.  člen Razpis, organizacijo in opravljanje izpita izvede DOS. 
 Izpit mora voditi mednarodni sodnik, sodnik prvega razreda ali kontrolor. Sodnik, ki opravi izpit za 

sodnika tretjega razreda, pridobi sodniški grb z eno piščalko.  
Sodnik, ki uspešno opravi izpit za sodnika tretjega razreda, se lahko uvrsti največ v skupino »C1«. V 
njej mora soditi najmanj eno tekmovalno sezono. Kot cela tekmovalna sezona se šteje, če je sodnik v 
skupino »C1« uvrščen pred pričetkom tekmovanj. 

 
51.  člen Sodnike 3. razreda na podlagi poročila DOS imenuje SK in o tem obvesti predsedstvo ZOSS. 
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 6.     KONČNA DOLOČILA  

 
52.  člen V primerih, ki jih opredeljujeta disciplinski pravilnik in kodeks obnašanja kot kršitve, morajo kontrolor 

sojenja oziroma drugi člani sodniškega zbora podati pisno obrazložitev sekretarju ZOSS, ki mora 
ustrezno ukrepati. 

 O dogodku sekretar ZOSS obvesti tudi SK. 
 
53.  člen Članom SK oziroma članom ZOSS, ki pomagajo pri opravljanju nalog SK, pripada povračilo stroškov, ki 

ga določi predsedstvo ZOSS. 
 
54.  člen Spremembe tega pravilnika predlaga SK, potrjuje pa jih predsedstvo ZOSS. 
 
55.  člen Za razlago tega pravilnika je na prvi stopnji pristojna SK, na drugi pa predsedstvo ZOSS. 
 
56.  člen S sprejetjem tega pravilnika preneha veljati: 

 pravilnik Strokovne komisije (sprejet dne, 21.08.2014). 
 

57.  člen Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga na seji potrdi predsedstvo ZOSS. 
 
 

 
Predsednik SK:                                                                                                Predsednik predsedstva ZOSS: 
Vid Zupančič l.r.                                                                                                                    Jana Prešeren l.r. 


