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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
Strokovna komisija 
 
 
Datum: 10.08.2012 
 
 
Zadeva:    Zapisnik 1. seje Strokovne komisije ZOSS 
 
Sejo je sklical predsednik SK ZOSS Blaž Markelj. 
Seja je bila v Slepšku.   
 
Prisotni člani SK: Sanja Miklošič, Emil Kolenc, Vid Zupančič, Blaž Markelj; 
Ostali prisotni: Branko Maček; 
Opravičeno odsotna: Branko Hrga, Boris Skudnik; 
 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 6. dopisne seje 
2. Potrditev zapisnika 7. dopisne seje 
3. Potrditev zapisnika 4. seje 
4. Predlogi za spremembe Pravilnika Strokovne komis ije 
5. Licen čni seminarji za tekmovalno sezono 2012/2013 
6. Pregled ocenjevanja v tekmovalni sezoni 2011/201 2 
7. Priprava predloga list in skupin za tekmovalno s ezono 2012/2013 
8. Ocenjevanje v tekmovalni sezoni 2012/2013 
9. Izpiti za višje sodniške razrede  
10. Razpis za sodnike skupine »B2« 
11. Razno 

 
 
 
 
Ad. 1)  
Na zapisnik 6. dopisne seje ni bilo vsebinskih pripomb. 
 
SKLEP 1:  Zapisnik 6. dopisne seje se potrdi. 
 
Ad. 2) 
Na zapisnik 7. dopisne seje ni bilo vsebinskih pripomb. 
 
SKLEP 2:  Zapisnik 7. dopisne seje se potrdi. 
 
Ad. 3)  
Na zapisnik 4. seje ni bilo vsebinskih pripomb. 
 
SKLEP 3: Zapisnik 3. seje se potrdi. 
 
Ad. 4) 
Člani strokovne komisije so pregledali veljavni Pravilnik Strokovne komisije. Sprememba 
tekmovalnega sistema na tekmovanjih pod okriljem OZS so zahtevale spremembe nekaterih členov 
pravilnika. Poleg tega so se člani SK strinjali, da je potrebno nekatere člene vsebinsko popraviti in 
prilagoditi aktualnim razmeram. 
Čistopis pripravi predsednik SK in ga posreduje predsedstvu ZOSS v potrditev. Pri posameznih 
popravkih tudi doda obrazložitev, zakaj je do spremembe prišlo. 
 
SKLEP 4: Predsednik SK pripravi obrazložitev predla ganih sprememb Pravilnika SK in jih 
pošlje v potrditev predsedstvu ZOSS. Čistopis Pravilnika se objavi na spletni strani OZS oz. 
ZOSS. 
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Ad. 5) 
Organizator licenčnega seminarja za sodnike »A« liste kontrolorje ZOSS je DOS Maribor. (8. 
september 2012) 
Organizator licenčnega seminarja za sodnike »B« liste je DOS Pomurje. (15. september 2012) 
Komisija bo v sodelovanju s sekretarjem ZOSS poslala vabila za udeležbo na seminarju v skladu s 
predlogom list za tekmovalno sezono 2012/2013. Liste niso dokončne, dokler sodniki ne opravijo vseh 
obveznosti.   
Komisija je tudi pripravila dnevni red seminarja in med člani razdelila obveznosti, ki jih bodo imeli na 
seminarju za »A« in »B« listo. 
Podan je bil predlog, da se kontrolorjem ZOSS ni potrebno udeležiti seminarja, ampak zadostuje 
udeležba na posvetu. Mnenje komisije je, da se seminarja »A« liste morajo udeležiti tudi kontrolorji 
sojenja ZOSS, saj se na seminarju lahko oblikujejo skupni zaključki in izmenjajo mnenja med sodniki 
in kontrolorji. 
Nekateri sodniki so že poslali zasedenosti v terminu seminarjev. Komisija pooblašča predsednik SK, 
da sprotno odgovarja na prošnje. V primeru, da bi bila kakšna prošnja sporna, pa o tem obvesti 
celotno komisijo, ki bo sprejela sklep dopisno. 
 
SKLEP 5: Organizatorja seminarjev (DOS Maribor in D OS Pomurje) se naproša, da dolo čita kraj 
in uro izvedbe seminarja. Poleg tega naj navedeta v išino morebitne kotizacije. 
 
SKLEP 6: Vabila za seminarja se pošlje v skladu s p redlogom list za tekmovalno sezono 
2012/2013. Predlog list se posreduje sekretarju ZOS S, ki razpošlje vabila. 
 
SKLEP 7: Seminarja za »A« listo se morajo udeležiti  tudi kontrolorji sojenja ZOSS. 
 
SKLEP 8: Predsednik SK je pooblaš čen, da sprotno obravnava prošnje posameznih sodniko v 
oz. kontrolorjev. V primeru, da bo prošnja sporna, nemudoma obvesti člane komisije, ki bodo 
prošnjo obravnavali dopisno. 
 
Ad. 6) 
Komisija je pregledala poročilo o ocenjevanju v tekmovalni sezoni 2011/2012. Prav tako je pregledala 
vrstni red sodnikov po posameznih listah oz. skupinah. Kratek povzetek samega ocenjevanja bo 
predstavljen tudi na licenčnih seminarjih.  
Komisija se še posebej zahvaljuje tistim sodnikom, ki so med sezono opravili brezplačne kontrole in 
sodnikom oz kontrolorjem ZOSS, ki so opravili brezplačne kontrole na dodatnih ocenjevanjih konec 
sezone (Emil Kolenc, Peter Končnik, Brane Hrovat, Branko Hrga, Dejan Jovanovič, Dejan Perčič). 
 
SKLEP 9: Poro čilo o ocenjevanju bo na kratko predstavljeno na lic enčnem seminarju. 
 
SKLEP 10: Ocenjevanje v tekmovalni sezoni 2012/2013  bo potekalo na enak na čin kot v 
tekmovalni sezoni 2011/2012. 
 
Ad. 7) 
Komisija je pripravila predlog list in skupin za tekmovalno sezono 2012/2013. Dokončne skupine bodo 
objavljene po obveznem licenčnem seminarju na spletni strani OZS oz. ZOSS.  
 
SKLEP 11: Potem ko vsi sodniki opravijo vse obvezno sti v skladu s pravilnikom SK, se skupine 
za tekmovalno sezono 2012/2013 objavijo na spletni strani. 
 
Ad. 8) 
V lanski sezoni je komisija poskušala s postopnim »odpiranjem« ocen. Vendar pa je že med sezono 
ugotovila, da  tako nekateri sodniki kot kontrolorji niso bili zreli sprejeti tega načina. Zato je predlog, da 
način ocenjevanja ostane v prihodnji sezoni enak kot do sedaj. Ocene na »A« listi so tajne, sodnikom 
»B« liste pa se pošilja delno »odprt« ocenjevalni list s komentarji, vendar brez številčne ocene. 
 
V pripravi je nov ocenjevalni list, ki naj bi ga uvedli v novi sezoni. Ocenjevalni list vsebuje spremembe 
in sledi trendu, ki ga zagovarja CEV. Nov ocenjevalni list in način ocenjevanja bo predstavljen na 
posvetu kontrolorjev ZOSS. Veljati začne z začetkom nove sezone na 1. DOL in 2. DOL.  
 
OZS je omogočila klubom 1. DOL, da imajo na nekaterih tekmah lastne delegate OZS. Tudi ti delegati 
bodo morali posredovati na OZS poročila o tekmah, ki bodo vsebovala tudi splošno oceno o sojenju. 
OZS bo ločeno od ZOSS spremljala ta poročila. 
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OZS bo lahko sodnike skupine »A1« zaprosila za mnenje o delegatih OZS.  
 
 
SKLEP 12: Od za četka nove sezone se pri čne uporabljati nov ocenjevalni list, ki je usklajen  z 
ocenjevalnim listom CEV. 
 
Ad. 9) 
Komisija razpisuje izpite za višje sodniške razrede. Teoretični del bo predvidoma potekal v petek, 
21.09.2012. Točno uro oz. lokacijo izvedbe bo komisija objavila naknadno. 
Izpite za sodnika 1. razreda morajo opraviti: GRIL Anja, DUGAR Matija, OMAN Miha. 
Izpite za sodnike 2. razreda morajo opraviti vsi sodniki, ki bodo s strani DOS-ov predlagani v skupino 
»B2«. V primeru, da bo kdo od predlaganih sodnikov že imel 2. sodniški razred, mora opraviti zgolj 
teoretično preverjanje znanja. 
 
SKLEP 13: Strokovna komisija razpisuje datum opravl janja izpitov za višji sodniški razred. 
Izpiti bodo v petek, 21.09.2012. O to čni lokaciji in uri bodo sodniki obveš čeni naknadno. 
 
Ad. 10) 
Komisija naproša DOS-e, da do nedelje, 02.09.2012, posredujejo prijave za sodnike »B2« skupine.  
Vsak DOS lahko prijavi enega kandidata. V primeru, da je DOS mnenja, da ima več primernih 
kandidatov, naj pošlje sekretarju ZOSS prošnjo za dodatno mesto skupaj z imenom 
kandidata/kandidatke in obrazložitvijo. 
Komisija ponovno naproša DOS-e, da resnično prijavijo kandidate, ki so sposobni soditi na višjem 
nivoju. Prednost naj ima kvaliteta kandidata in ne to, kdo je »na vrsti«. Komisija bo v bodoče strožje 
pristopila tako h teoretičnemu delu izpita kot tudi praktičnemu delu. 
 
 
SKLEP 14: DOS-i naj prijave za sodnike »B2« skupine  pošljejo do 02.09.2012. Hkrati naj 
kandidate obvestijo o datumu teoreti čnega dela izpita. 
 
SKLEP 15: V primeru, da je DOS mnenja, da ima ve č primernih kandidatov, naj na SK prek 
sekretarja ZOSS naslovi prošnjo za dodatnega kandid ata z obrazložitvijo.  
 
Ad. 11) 
Komisija čestita Sanji Miklošič za napredovanje med sodnice, ki bodo v prihodnji sezoni sodili tekme 
lige prvakov CEV. 
 
Komisija je mnenja, da je sedaj pravi trenutek, da CEV oz. FIVB ponovno zaprosimo za dvig kvote 
mednarodnih sodnikov za Slovenijo. Trenutna kvota je 5, mi pa imamo na ligi prvakov 4 svoje sodnike. 
Trenutno imamo 6 mednarodnih sodnikov in enega kandidata.  
 
SKLEP 16: Ponovno se s pomo čjo OZS sproži postopek za dvig kvote slovenskim sod nikom 
(10) pri FIVB. 
 
Komisija ugotavlja, da je vse več pritiskov s strani klubov in večkrat tudi neutemeljenih obtožb na 
račun sodnikov. Problematični so predvsem zapisi v medijih, ki slabo luč mečejo na celotno sodniško 
organizacijo kot tudi na samo odbojkarsko zvezo. Stališče ZOSS je, da bo predsedstvo ZOSS moralo 
doseči nek dogovor z OZS, kako sankcionirati take poskuse klubov. Večina športov ima dorečene 
sankcije za taka dejanja. 
 
SKLEP 17: Komisija naproša predsedstvo ZOSS, da OZS  predstavi problematiko neutemeljenih 
obtožb sodnikov, zlasti tistih v medijih, saj gre z a skupni interes ZOSS in OZS. Poskušajo naj 
najti rešitev za prepre čevanje takih primerov. 
 
Komisija je razpravljala o tem, da bi objavila razpis za nove kontrolorje sojenja. Mnenje je, da ni 
potrebe po novih kontrolorjih in se zato v skladu z 20. členom razpisa ne objavi. 
 
SKLEP 18: Razpisa za nove kontrolorje ZOSS se ne ob javi. 
 
Tudi v tekmovalni sezoni 2012/2013 bodo potrebne brezplačne kontrole sodnikov na »B« listi. Predlog 
komisije je, da kontrole opravljajo vsi sodniki skupine »A1«. 
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SKLEP 19: Med sodnike-kontrolorje so uvrš čeni vsi sodnik skupine »A1«. 
 
Na seji je bil podan predlog, da bi morali vsi igralci, ki bi želeli biti registrirani za mladinske ekipe, 
opraviti sodniški tečaj oz. tečaj iz pravil odbojkarske igre. Za OZS je ta predlog sprejemljiv. Potrebno 
pa je doreči način izvedbe. Zato naj bi ta predlog začel veljati v naslednjih tekmovalnih sezonah. 
Komisiji se predlog zdi zelo dober in bo, če bo sprejemljiv tudi za OZS, skupaj s Sekretarjem 
tekmovanj poskušala pripraviti ustrezno obliko izvedbe predloga. 
Ne gre zgolj za pridobivanje novih sodnikov, tudi izobraževanje igralcev, trenerjev… Tudi OZS 
ugotavlja, da je pri nekaterih igralcih vidno, da slabo poznajo pravila. Večkrat zaradi tega nastajajo na 
tekmah tudi nepotrebni zapleti. 
 
SKLEP 20: OZS in ZOSS skupaj preu čita način izvedbe sodniških seminarjev oz. te čajev za 
registrirane mladinske ekipe. V kolikor se bo pokaz alo, da je izvedba možna, SK vsekakor 
pozdravlja tako pobudo OZS. 
 
Komisija je pregledala listo kontrolorjev v sezoni 2011/2012. Ugotavlja, da sta Ficko Tone in Demšar 
Ivan dosegla starostno omejitev za kontrolorje. Glede na pokritost  na njihovih področjih in glede na 
zmanjševanje števila kontrol komisija ugotavlja, da je kontrolorjev ZOSS dovolj. 
 
SKLEP 21: Komisija se zahvaljuje Tonetu Ficku in Iv anu Demšarju za dolgoletno delo v 
sodniških vrstah.  
 
SKLEP 22: V  tekmovalni sezono 2012/2013 se na list o kontrolorjev ne uvrstita Tone Ficko in 
Ivan Demšar. 
 
Emil Kolenc je ponovno opozoril, da je tudi on že za nekaj let presegel starostno omejitev za 
kontrolorje ZOSS.  
Komisija je mnenja, da delo opravlja zelo dobro. Hkrati je v veliko oporo delegatom v DOS Posočju. 
Tudi zaradi številnih klubov v okolici je njegovo delo v tem delu Slovenije nepogrešljivo, zato je 
komisija mnenja, da se ga uvrsti na listo kontrolorjev tudi za prihodnjo sezono. 
 
SKLEP 23: Emil Kolenc se uvrsti na listo kontrolorj ev ZOSS za tekmovalno sezono 2012/2013. 
 
Pooblaščenec za delegiranje je opozoril, da je bilo v letošnji sezoni javljanje zasedenosti v sistem pri 
nekaterih posameznikih zelo slabo. Opozarja na to, da bo v bodoče tiste, ki ne bodo sprotno javljali 
zasedenosti prijavil disciplinskemu sodniku ZOSS oz. jih enostavno ne bo več delegiral na tekme. 
 
SKLEP 24: Komisija poziva vse, naj sprotno javljajo  zasedenost. 
 
SKLEP 25: Sekretar ZOSS naj preveri z vsemi sodniki  ali imajo geslo za javljanje zasedenosti. 
 
SKLEP 26: Komisija podpira pooblaš čenca za delegiranje, da sodnike, ki ne javljajo 
zasedenosti, nato pa tekme odpovejo, ne delegira ve č na tekme. 
 
 
Bled, 12.08.2012 
  
 
         Predsednik SK: 
         Blaž Markelj 


