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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
Strokovna komisija ZOSS 
 
 
Datum: 28.06.2013 
 
 
Zadeva:   Zapisnik 1. seje Strokovne komisije ZOSS 
 
Sejo je sklical član SK ZOSS Blaž Markelj. 
Seja je bila v Mariboru.  
 
Prisotni člani SK: Sanja Miklošič, Emil Kolenc, Branko Hrga, Boris Skudnik, Zupančič, Blaž Markelj; 
Ostali prisotni: Branko Maček (sekretar tekmovanj OZS), Mojca Tovornik (članica predsedstva ZOSS); 
Opravičeno odsotni: / 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Izvolitev predsednika Strokovne komisije ZOSS, 
2. Potrditev zapisnika 1. dopisne seje, 
3. Poročilo o ocenjevanju v tekmovalni sezoni 2012/2013, 
4. Poročilo o dodatnih ocenjevanjih, 
5. Pregled ocen v tekmovalni sezoni 2012/2013, 
6. Sestava predloga list in skupin za tekmovalno sezono 2013/2014, 
7. Sestava list kontrolorjev ZOSS, 
8. Predlogi za spremembe Pravilnika Strokovne komisije, 
9. Licenčni seminarji za tekmovalno sezono 2012/2013, 
10. Izpiti za višje sodniške razrede, 
11. Razpis za sodnike skupine »B2«, 
12. Prevod Pravil in Knjige primerov,  
13. Razno. 

 
 
Ad. 1)  
Ker je bila spomladi volilna skupščina ZOSS, na kateri je bilo izvoljeno novo predsedstvo, ki je potrdilo 
Strokovno komisijo ZOSS (v nadaljevanju SK ZOSS) v prejšnji sestavi, je bilo potrebno izmed članov 
SK ZOSS izvoliti novega predsednika. 
 
SKLEP 1:  Za predsednika SK ZOSS je izvoljen Blaž Markelj. 
 
Ad. 2) 
Na zapisnik 1. dopisne seje ni bilo vsebinskih pripomb. 
 
SKLEP 2:  SK ZOSS potrjuje zapisnik 1. dopisne seje. 
 
Ad. 3) 
Komisija je pregledala poročilo o ocenjevanju v tekmovalni sezoni 2012/2013. Kratek povzetek 
samega ocenjevanja bo SK ZOSS sodnikom predstavila na licenčnih seminarjih.  
 
SKLEP 3: SK ZOSS potrjuje poročilo o ocenjevanju v tekmovalni sezoni 2012/2013. 
 
Ad. 4) 
Tudi ob zaključku lanske tekmovalne sezone je SK ZOSS opravil dodatno ocenjevanje nekaterih 
sodnikov.  
Komisija se še posebej zahvaljuje sodnikom - kontrolorjem oz. kontrolorjem ZOSS, ki so opravili 
kontrole na teh ocenjevanjih (Sanja Miklošič, Brane Hrovat in Peter Končnik). 
Komisija je mnenja, da je ocenjevanje sodnikov, ki so v skupini »B2«, potrebno izpeljati pred sezono, 
saj bi bil učinek izobraževanja na takih turnirjih še večji. Hkrati pa bi lahko že videli, kdo je dejansko 
sposoben sojenja na »B« listi. Ob koncu sezone se na dodatno ocenjevanje povabi sodnike, ki bodo 
kandidati za napredovanje oz. nazadovanje z »B« oz »A« liste. 
 



STROKOVNA KOMISIJA ZOSS  2/6 

SKLEP 4: Komisija v sodelovanju s sekretarjem tekmovanj OZS za sodnike »B2« skupine 
poizkusi zagotoviti ustrezne turnirje v začetku tekmovalne sezone. 
 
Ad. 5) 
Komisija je pregledala ocene v tekmovalni sezoni 2012/2013. Uporabljal se je obrazec, ki ga uporablja 
CEV, z manjšimi popravki, ki so nujni zaradi posebnosti pri organizaciji naših tekem. Komisija je 
mnenja, da obrazca ni potrebno popravljati. Hkrati je član SK ZOSS, ki skrbi za zbiranje ocen, 
povedal, da je program za vnos ocen deloval dobro. Vseeno pa bo predlagal nekatere izboljšave, ki bi 
program naredile še boljši oz. lažji za uporabo. 
 
SKLEP 5: V tekmovalni sezoni 2013/2014 bo v uporabi enak obrazec za ocenjevanje sodnikov 
(S-3) kot v pretekli sezoni. 
 
Ad. 6) 
Komisija je pripravila predlog list in skupin za tekmovalno sezono 2013/2014. Dokončne skupine bodo 
objavljene po obveznem licenčnem seminarju na spletni strani OZS oz. ZOSS.  
 
SKLEP 6: Potem ko vsi sodniki opravijo vse obveznosti v skladu s pravilnikom SK, bodo 
skupine za tekmovalno sezono 2013/2014 objavljene na spletni strani OZS oz. ZOSS. 
 
Ad. 7) 
Komisija je natančno pregledala vse ocene v tekmovalni sezoni 2012/2013. Ugotavlja, da kontrolorji 
»A« in sodniki – kontrolorji zadovoljivo opravljajo svoje delo in razumejo svojo vlogo pri izobraževanju 
sodnikov. 
Po pregledu opisnega dela pridobljenih ocen SK ZOSS ugotavlja, da so velike težave pri kontrolorjih 
»B«. »B« lista kontrolorjev je aktivna že nekaj let, a ni opaziti posebnega strokovnega napredka teh 
kontrolorjev. Tudi s strani sodnikov »B« liste je prihajalo do negativnih mnenj, posebno o nestrokovnih 
razpravah v garderobah. Na osnovi vseh pridobljenih informacijah, je komisija razpravljala o tem, da 
»B« listo kontrolorjev ukine.  
 
SKLEP 7: Komisija je pripravila enotno listo kontrolorjev ZOSS za tekmovalno sezono 
2013/2014. 
 
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 8: SK ZOSS razpisa za nove kontrolorje ZOSS ne objavi. 
 
S strani OZS in trenerske organizacije je prišla pobuda, da tudi klubi oz. OZS aktivneje nastopi pri 
ocenjevanju dela sodnikov. Pobuda je bila, da bi med sezono tudi trenerji ocenjevali sodniško delo. 
OZS je želela, da ZOSS oz. SK ZOSS preučita, kakšna bi bila za sodniško organizacijo sprejemljiva 
vloga OZS pri ocenjevanju sodnikov. Komisija je razpravljala o možnih rešitvah in sprejela mnenje, da 
poskusno vključi v ocenjevanje sodnikov Sekretarja tekmovanj. Po mnenju komisije je trenutno najbolj 
seznanjen z aktualnimi sodniškimi smernicami med člani OZS. V preteklosti se je izkazalo, da so 
trenerji ocenjevali sodnike preveč pod vplivom rezultata tekme. Take so tudi izkušnje iz tujine. 
 
SKLEP 9: SK ZOSS na prošnjo OZS poskusno uvršča na listo kontrolorjev ZOSS Sekretarja 
tekmovanj Braneta Mačka. 
 
Za kontrolo sodnikom na »B« listi SK predlaga tudi sodnike – kontrolorje. V tekmovalni sezoni vlogo 
sodnikov – kontrolorjev opravljajo vsi sodnik skupine »A1«. 
 
SKLEP 10: Med sodnike – kontrolorje se uvrsti vse sodnike skupine »A1«, ki opravljajo nalogo 
kontrolorjev sodnikov na »B« listi. 
 
Ad. 8) 
Na komisijo je prišlo nekaj predlogov za popravke Pravilnika strokovne komisije ZOSS. Nekaj 
predlogov je bilo utemeljenih in jih bo komisija upoštevala. Predsednik pripravi čistopis pravilnika in ga 
z obrazložitvami posreduje predsedstvu ZOSS v potrditev. 
 
SKLEP 11: Predsednik SK ZOSS pripravi čistopis pravilnika in ga posreduje v potrditev 
predsedstvu ZOSS. 
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Ad. 9) 
Organizator licenčnega seminarja za sodnike »A« liste in kontrolorje ZOSS je DOS Posočje. (31. 
avgust 2013) 
Organizator licenčnega seminarja za sodnike »B« liste je DOS Žalec. (14. september 2013). 
Posvet kontrolorjev ZOSS bo 29. septembra 2013. Na njem bodo predvidoma tudi delegati OZS. 
Komisija bo v sodelovanju s sekretarjem ZOSS poslala vabila za udeležbo na seminarju v skladu s 
predlogom list za tekmovalno sezono 2013/2014. Liste niso dokončne, dokler sodniki ne opravijo vseh 
obveznosti.   
Komisija je tudi pripravila dnevni red seminarja in med člane razdelila obveznosti, ki jih bodo imeli na 
seminarju za »A« in »B« listo. 
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 12: Seminar za sodnike »A« liste in kontrolorje ZOSS bo v organizaciji DOS Posočje 
potekal 31.08.2013. 
Seminar za sodnike »B« liste bo v organizaciji DOS Žalec potekal 14.09.2013. 
Posvet za kontrolorje ZOSS in delegate OZS bo 29. septembra 2013. 
 
Organizatorje seminarjev se naproša, da najkasneje do 15. avgusta javijo točen kraj izvedbe 
seminarja in višino morebitne kotizacije. Organizator je dolžan zagotoviti primeren prostor in projektor. 
Sekretar ZOSS takoj objavi datuma seminarjev na spletni strani ZOSS. Poleg tega obvesti tudi tajnike 
posameznih društev. 
Sodnikom se pošlje vabilo na seminar skupaj z dnevnim redom glede na predlog list za tekmovalno 
sezono 2013/2014. 
 
SKLEP 13: Organizatorja seminarjev (DOS Posočje in DOS Žalec) se naproša, da do 15. 
avgusta določita kraj in uro izvedbe seminarja. Poleg tega naj navedeta višino morebitne 
kotizacije.  
 
SKLEP 14: Sekretar ZOSS objavi datum seminarjev na spletni strani in obvesti vse tajnike 
posameznih DOS-ov.  
 
SKLEP 15: Sodniki bodo prejeli vabila na seminar v skladu s predlogom list za tekmovalno 
sezono 2013/2014. 
 
Ad. 10) 
Komisija razpisuje izpite za višje sodniške razrede. Hkrati bo izvedeno tudi preverjanje znanje. 
Teoretični del bo predvidoma potekal v petek, 20.09.2013. Točen datum, uro oz. lokacijo izvedbe bo 
komisija objavila naknadno. 
Izpite za sodnika 1. razreda morajo opraviti: Štamcar Simon, Vrenko Jure, Potočnik Alen. 
Preverjanje znanja mora opraviti Mesarič Franc. 
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 
preverjanje znanja. 
 
SKLEP 16: Strokovna komisija razpisuje datum opravljanja izpitov za višji sodniški razred. 
Izpiti bodo predvidoma v petek, 20.09.2013. O točnem datumu, lokaciji in uri bodo sodniki 
obveščeni naknadno. 
Istočasno bo potekalo preverjanje znanja za sodnike, ki morajo to opraviti v skladu s 
Pravilnikom SK. 
 
Ad. 11) 
Komisija naproša DOS-e, da najkasneje do nedelje, 28.07.2013, posredujejo prijave za sodnike »B2« 
skupine.  
V primeru, da zaradi počitnic kateri od DOS-ov ne bo mogel niti dopisno sklepati o kandidatih, naj se 
direktno obrnejo na predsednika SK in skupaj uskladijo rok prijave. 
Vsak DOS lahko prijavi več kandidatov. V primeru, da bo DOS imel več kandidatov, naj jih prijavi po 
prednostnem vrstnem redu. SK si v skladu s pravilnikom pridržuje pravico, da v primeru prevelikega 
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števila prijavljenih sodnikov, v skladu s prednostnim vrstnim redom, katerega od sodnikov ne potrdi v 
skupino »B2«. 
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. 
DOS-i, ki nimajo kandidatov, naj to ravno tako sporočijo sekretarju tekmovanj v predvidenem roku. 
 
SKLEP 17: DOS-i naj prijave za sodnike »B2« skupine pošljejo do 28.07.2013. Hkrati naj 
kandidate obvestijo o predvidenem datumu teoretičnega dela izpita. 
 
SKLEP 18: V primeru, da ima DOS več primernih kandidatov, naj posreduje prijavo, kjer bodo 
kandidati označeni po prednostnem vrstnem redu. 
 
 
 
 
Ad. 12) 
Zaradi novosti v pravilih igre in nove verzije knjige primerov, je SK zaprosila predsedstvo za 
informacijo o tem, kakšen je dogovor z morebitnim prevajalcem pravil. Čakamo na povratno 
informacijo.  
Za prevod knjige primerov ( »casebook«) sta s strani SK zadolžena Boris Skudnik in Blaž Markelj. 
Rok: 31.08.2013 
 
SKLEP 19: Čim prej je potrebno pridobiti informacijo, kakšen je dogovor z morebitnim 
prevajalcem Pravil odbojkarske igre. 
 
SKLEP 20: Za pripravo nove verzije Knjige primerov sta zadolžena Boris Skudnik in Blaž 
Markelj. 
 
Ad. 13) 
Član komisije je opozoril na dejstvo, da so nekateri izkušenejši sodniki včasih slab vzor mlajšim 
sodnikom. Starejši s svojim znanjem in izkušnjami tekme mirno pripeljejo do konca. Z »nasveti« 
mlajšim, ki so včasih celo v nasprotju s pravili, pa večkrat nenamerno pripomorejo k temu, da mlajši 
sodniki po nepotrebnem zaidejo v težave na tekmah. Na to dejstvo je potrebno opozoriti na seminarju 
»A« liste.  
 
Član komisije je opozoril na to, da je na ocenjevanjih sodnikov »B« liste opazil to, da sodniki sami ne 
poznajo dovolj pravil. Ko zaidejo v težave, večkrat ne znajo argumentirati svojih odločitev. To pa 
potem vodi v nedisciplino. 
 
Član komisije je izrazil mnenje, da bi morali pri delu komisije in organov ZOSS sodelovati vsi 
mednarodni sodniki, ne le nekateri. Med seboj bi morali porazdeliti zadolžitve tako pred sezono kot 
tudi med njo. Predlaga, da se na seminarju »A« liste izvede tudi sestanek mednarodnih sodnikov. 
 
SKLEP 21: V okviru seminarja »A« liste ali pa na posvetu kontrolorjev ZOSS se skliče tudi 
sestanek mednarodnih sodnikov. Nanj se povabi tudi člana ERC Petra Končnika in 
predsednico ZOSS Jano Prešeren. 
 
Sekretar tekmovanj je predstavil nekaj novosti iz predlaganih tekmovalnih pravilnikov za sezono 
2013/2014. Pravilniki so pripravljeni, čaka se potrditev predsedstva OZS. O vseh novostih bodo 
sodniki obveščeni na licenčnih seminarjih. 
 
Član komisije je povedal, da je kot gledalec na tekmah nižjih lig večkrat opazil nepravilnosti, vendar 
kot gledalec ni imel pravice posredovati. Gre predvsem za nižje lige in turnirje mlajših kategorij. 
Predlaga, da se nekako omogoči, da določeni posamezniki v primeru, ko gre za večje kršitve, lahko 
posredujejo že med samo tekmo.  
 
Sekretar tekmovanj se strinja, da se omogoči posredovanje nekaterim sodnikom in kontrolorjem. 
Vendar je potrebno določiti kdaj in na kakšen način. 
 
Komisija bo predlog poslala predsedstvu ZOSS v preučitev in potrditev. 
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SKLEP 22: SK predlaga, da  se s pravilnikom o tekmovanjih sodnikom skupine »A1« in 
kontrolorjem ZOSS omogoči, da v primeru večjih nepravilnosti posredujejo že med tekmo 
(tekme 3. DOL in mlajše selekcije na katerih ni prisoten delegat OZS). 
 
SKLEP 23: V primeru zlorabe te pravice, se to smatra kot hujša kršitev disciplinskega 
pravilnika. 
 
SKLEP 24: Za sodnike »A1« in kontrolorje je potrebno izdelati izkaznice, s katerimi se bodo 
lahko predstavili na tekmah.  
 
SKLEP 25: V primeru posredovanja na tekmi, mora sodnik oz. kontrolor poslati pisno poročilo 
Sekretarju tekmovanj OZS. 
 
SKLEP 26: Sklepi 22, 23, 24 in 25 se posredujejo predsedstvu ZOSS v potrditev. 
 
Komisija ugotavlja, da je na tekmah nižjih lig (3. DOL in mlajše selekcije) premalo prisotnosti višje 
rangiranih sodnikov, ki bi bili v vlogi mentorjev mlajšim sodnikom. S ponovno uvedbo drugega sodnika 
na turnirje »A« kadetske lige, bodo društva imela večjo možnost pomoči mlajšim oz. manj izkušenim 
sodnikom. 
 
Komisija ima premalo podatkov o sodnikih na »C« listi oz. o sodnikih skupine »C1«. Za lažje 
spremljanje teh sodnikov bo komisija že pred letošnjo sezono podobno kot CEV zaprosila društva, da 
posredujejo seznam treh najbolj perspektivnih sodnikov po posameznih društvih. Po koncu naslednje 
tekmovalne sezone, pa bodo društva dolžna posredovati vrstni red sodnikov v skupini »C1«.  
 
SKLEP 27: Do 31.08.2013 morajo društva posredovati seznam treh najbolj perspektivnih 
sodnikov. 
 
SKLEP 28: Po koncu tekmovalne sezone 2013/2014 bodo vsa društva dolžna posredovati 
lestvico vseh sodnikov skupine »C1«. 
 
V letošnji tekmovalni sezoni bo poskusno izvedeno testiranje sodnikov »A« in »B« liste tudi med 
sezono. Testiranje bo izvedeno v elektronski obliki.  
 
Član komisije je na kratko podal ustno poročilo o dogodkih na seminarju CEV v Montreuxu. Pisno 
poročilo bo pripravljeno takoj, ko pridobi ves obljubljeni material s strani CEV. Poročilo bo objavljeno 
na spletni strani ZOSS. 
 
Predsedstvo ZOSS je zadolžilo SK, da pripravi osnutek kodeksa obnašanja vseh udeležencev na 
odbojkarskih tekmah. Osnutek bo nato predstavljen organom OZS, s katerimi bi pripravili skupen 
kodeks za vse člane OZS in ZOSS. 
 
SKLEP 29: Za pripravo kodeksa so zadolženi Emil Kolenc, Vid Zupančič in Branko Hrga. Po 
pripravi ga najprej pregleda, uskladi in potrdi SK, ki ga nato posreduje predsedstvu ZOSS v 
nadaljnjo obravnavo. Rok: 31.08.2013. 
 
FIVB je sporočil, da je naš sodnik Bernard Valentar izpolnil vse pogoje za imenovanje v 
mednarodnega sodnika. Komisija mu ob imenovanju čestita in želi uspešno mednarodno kariero. 
 
Pooblaščenec za delegiranje je na kratko podal poročilo. Še vedno se prepogosto srečuje z 
naknadnimi odpovedmi, ki zelo otežujejo delo. Tudi zasedenost v nekaterih terminih je takšna, da 
včasih nima na razpolago nobenega sodnika v rezervi za morebitne izredne predelegacije.  
 
SKLEP 30: SK poziva vse sodnike, da redno vnašajo zasedenost v sistem. Pooblaščenec za 
delegiranje bo redno poročal SK o kršitvah. Kršitve bo SK upoštevala pri pripravi skupin in list 
za naslednjo sezono.  
 
Član komisije je opozoril na to, da je želja večine sodnikov, da bi bilo delegiranje bolj razpršeno. Ne 
zgolj znotraj samih ekip, ampak tudi med sodniki samimi.  
 
Pooblaščenec je povedal, da so pritiski klubov veliki. Željo pa bo poskušal v okviru možnosti 
upoštevati v naslednji sezoni. 
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Sekretar tekmovanj je povedal, da so bili letošnji polfinalni in finalni turnirji v mlajših kategorijah 
izredno zahtevni za sojenje. Pogreša pripravljenost sodnikov za sojenje teh turnirjev, saj vsaj pri 
sodnikih najvišje skupine ( skupina »A1« ) opaža, da se jim ti turnirji zdijo premalo za njihov nivo. 
 
Član komisije je povedal, da so se nanj obrnili sodniki s prošnjo, da se na finalne turnirje delegira tri 
sodnike. Letos sta bila delegirana samo dva in zapisnikar. Turnirji so dolgotrajni, vsaka tekma pa 
odloča o končni uvrstitvi.  
 
Sekretar tekmovanj je povedal, da je bilo včasih težko zagotoviti že dva sodnika za finalni turnir. V 
primeru večjega odziva sodnikov za sojenje finalnih turnirjev, pa ne vidi problema, da ne bi bili 
delegirani trije sodniki, ki bi opravljali tudi vlogo zapisnikarjev.  
 
Član komisije je povedal, da je bila po dolgem času na trenerskem seminarju tudi kratka predstavitev 
sodniških pravil. Verjame, da bo to v bodoče postala praksa in bo sodelovanje s trenersko organizacijo 
še na višjem nivoju. 
 
 
Bled, 10.07.2013       Predsednik SK: 

Blaž Markelj   
 


