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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
Strokovna komisija ZOSS 
 
 
Datum: 07.06.2014 
 
 
Zadeva:   Zapisnik 2. seje Strokovne komisije ZOSS 
 
Sejo je sklical predsednik SK ZOSS Blaž Markelj. 
Seja je bila v Zabreznici.  
 
Prisotni člani SK: Sanja Miklošič, Emil Kolenc, Branko Hrga, Vid Zupančič, Blaž Markelj; 
Odsoten: Boris Skudnik; 
Ostali prisotni: Jana Prešeren (predsednica ZOSS). 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika prve seje SK ZOSS 
2. Poročilo o ocenjevanju v tekmovalni sezoni 2013/14 
3. Poročilo o dodatnem ocenjevanju 
4. Pregled ocen v tekmovalni sezoni 2013/14 
5. Sestava predloga list in skupin za tekmovalno sezono 2014/15 
6. Sestava list kontrolorjev za sezono 2014/15 
7. Predlogi sprememb pravilnika Strokovne komisije 
8. Licenčni seminarji za tekmovalno sezono 2014/15 
9. Izpiti za sodnike 
10. Razpis za sodnike skupine B3 
11. Prevod Pravil in Knjige primerov 
12. On-line testiranje  
13. Pregled in mnenja o predlogih kandidatov za mednarodne sodnike 
14. Razno 

 
 
 
 
 
Ad. 1) Na zapisnik 1. seje Strokovne komisije (v nadaljevanju SK) ni bilo pripomb.   
 
 SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 1. seje SK. 

 
Ad. 2)  Vid Zupančič je na kratko povzel poročilo o ocenjevanju v tekmovalni sezoni 2014/2015,ki bo 

predstavljeno tudi na seminarju. Izpostavil je pomembnejša opažanja kontrolorjev na tekmah 
pod okriljem OZS.  
Sodniki včasih preveč površno izvajajo navodila SK, posebno v primerih preprečevanja 
nešportnega obnašanja na tekmah.  Posledica tega je, da sodniki izgubljajo koncentracijo in 
samozavest, kar vodi v slabše vodenje tekme v nadaljevanju. Manj pripomb kot v preteklih 
sezonah je v rubrikah igra z žogo, čeprav še vedno ugotavljamo, da so sodniki preveč 
popustljivi do zelo zadržanih šibkejših podajalk.  

 Prav tako je pri drugem sodniku še vedno opaziti slabo kontrolo srednje črte in dotikov 
igralcev z mrežo. Nerazumljivo je, da kljub opozorilom, sodniki še vedno vztrajajo na tem, da 
prehod pod mrežo s celo nogo ne opredeljujejo kot prestop,če ne ovirajo nasprotnikovega 
igralca v akciji. Tu ni nobenih olajševalnih okoliščin, saj so navodila FIVB, CEV in ZOSS jasna. 

 Prav tako je ugotovljeno, da sodniki na nižjih ligah pri gibanju še vedno ne upoštevajo navodil 
in nasvetov kontrolorjev. Na seminarju bo potrebno s posnetki predstaviti osnovno gibanje 
drugega sodnika, ki naj bi ga v prihodnje bolje upoštevali. 

 Komisija je zaznala tudi nekaj pripomb klubov, da sodniki sodijo popolnoma drugače v 
prisotnosti kontrolorja, kot sicer.  
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SKLEP 2: Na licenčnih seminarjih predstaviti pomembnost zgodnjega preprečevanja 
nešportnega obnašanja na tekmah. 
SKLEP 3: Na licenčnem seminarju ponovno poudariti kakšna so navodila glede 
prestopa srednje linije. 
SKLEP 4: Na licenčnih seminarjih s posnetki ali v praksi predstaviti pravilno gibanje 
drugega sodnika. 

 
 
Ad. 3) Ocenjevanje kandidatov je potekalo v Hočah in komisija ugotavlja, da so tokrat DOS-i 

upoštevali navodila in v skupino »B2« prijavili primerne sodnike. Sojenje na tem ocenjevanju 
je bilo zelo dobro. Z ocenjevanja v Hočah je pripravljeno tudi poročilo, ki je bilo podano članom 
SK. Nekaj kandidatov je komisija uvrstila na predlog »B« liste za tekmovalno sezono 
2014/2015. 

  
 SKLEP 5: Komisija potrjuje poročilo z dodatnega ocenjevanja v Hočah 
  
  
Ad. 4)  S strani SK je bil za spremljanje in kontrolo ocenjevanja zadolžen Vid Zupančič. Po koncu 

sezone je pripravil vrstni red po posameznih skupinah. V veliko pomoč mu je bil tudi program, 
ki omogoča enostaven vpogled v ocenjevalne liste in lažje pridobivanje vseh potrebnih 
podatkov. Pooblaščenec je tudi povedal, da je v letošnji sezoni zadovoljen s strokovnostjo 
kontrolorjev pri podajanju pisnih komentarjev o delu sodnikov. 

 
 SKLEP 6: Komisija je pregledala vrstni red sodnikov in se zahvaljuje Vidu Zupančiču za 

celoletno aktivno spremljanje ocen. 
 
 
Ad. 5) Komisija je pregledala pripravljene predloge za sestavo list oziroma skupin za naslednjo 

tekmovalno sezono. Pred tem je vrstni red in komentarje primerjala z vnesenimi ocenami v 
program. Člani komisije so izmenjali mnenja o posameznih sodnikih.  

 
 Do dokončnega izoblikovanja predloga list in skupin mora komisija pridobiti podatke o 

aktivnosti vseh sodnikov, ki so bili uvrščeni na listi »A« in »B« v tekmovalni sezoni 2013/2014. 
Končne skupine bodo oblikovane po obveznem licenčnem seminarju, ki je eden izmed 
pogojev, da se sodnika uvrsti na ustrezno listo. 

 
 SK je na osnovi razprave sklenila, da se »B« lista razdeli na tri skupine. »B1«, »B2« in »B3«. 

Pri tem sedanja »B2« skupina postane skupina »B3« oziroma skupina, kamor so uvrščeni 
kandidati, ki jih predlagajo območne sodniške organizacije.  

 
Razdelitev sodnikov po skupinah znotraj »B« liste se ravno tako kot skupine na »A« listi objavi 
po koncu licenčnih seminarjev.  

  
Glavni razlog takšni razdelitvi je lažje delegiranje in zagotavljanje večje kakovosti sojenja tudi 
na drugi državni ligi.  

  
 SKLEP 7: Sekretarja ZOSS se naproša, da do 15. junija pridobi od sodnikov podatke o 

njihovi aktivnosti v tekmovalni sezoni 2014/2015. 
 

SKLEP 8: »B« lista sodnikov se razdeli na skupine »B1«, »B2« in »B3«. Pri tem je »B3« 
skupina tista, kamor sodnike predlagajo območne sodniške organizacije.  
 
SKLEP 9: Listi »A« in »B« se objavita po koncu licenčnih seminarjev. Ravno tako se 
takrat objavi skupine na »A« in »B« listi. 
 
 
  

 
Ad. 6) Podano je bilo poročilo o delu delegatov - kontrolorjev in sodnikov – kontrolorjev ZOSS v 

tekmovalni sezoni 2013/2014. SK ugotavlja, da so vsi kontrolorji delali dobro. Zato bo komisija 
po vseh obveznostih, ki jih morajo delegati - kontrolorji opraviti, predsedstvu predlagala v listi 
delegatov – kontrolorjev in sodnikov - kontrolorjev 
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 SKLEP 10: Potrdi se predlog lista delegatov - kontrolorjev in sodnikov - kontrolorjev 

ZOSS za tekmovalno sezono 2014/2015.  
 
Ad. 7) Člani SK so pregledali obstoječi Pravilnik strokovne komisije ZOSS. Potrebno bo popraviti 

nekaj členov. Člani so pregledali predloge sprememb in izoblikovali novosti, ki jih je potrebno 
dati predsedstvu ZOSS v potrditev. 

 
 SKLEP 11: Predsednik SK ZOSS pripravi čistopis Pravilnika strokovne komisije in ga 

pošlje predsedstvu ZOSS v pregled in potrditev. 
 
Ad. 8) Komisija je potrdila datume licenčnih seminarjev in posveta kontrolorjev ter sodnikov – 

kontrolorjev. Prav tako je določila datum, do katerega morajo področna sodniška društva 
izpeljati licenčni seminar za sodnike »C« liste. 

  
 Posvet :  30. avgust 2014 (organizator bo določen naknadno) 
 »A« lista:  06. september 2014 (organizator DOS Dolenjska) 
 »B« lista: 13. september 2014 (organizator DOS Gorenjska) 
 »C« lista: izpeljava med 10. septembrom in 28. septembrom 2014  
 
 SK je mnenja, da je potrebno posvet kontrolorjev izpeljati pred seminarji. Na posvetih bi tako 

lahko dorekli smernice in zaključke, ki bi jih nato predstavili na seminarjih.  
      
 SK ugotavlja, da nekateri DOS-i malomarno izpeljejo licenčne seminarje za »C« listo. Zato 

poudarja, da se bo letos strogo držala 29. člena Pravilnika SK, ki govori o tem, da morajo 
DOS-i 14 dni pred izvedbo seminarja javiti ime predavatelja, datum, kraj in uro izvedbe 
seminarja. Strokovna komisija mora predavatelja potrditi. V nasprotnem primeru licenčni 
seminar ne bo veljaven. 
 
SK ima možnost, da na posamezen seminar pošlje svojega predstavnika, ki bo preveril 
izvedbo seminarja. 
 
Dnevni red seminarja z vsem točnimi podatki o izvedbi sekretar ZOSS pošlje najkasneje 14 
dni pred izvedbo. SK se zavzema, da bi vsaj seminar »B« liste lahko izvedla v enem delu tudi 
kot praktičen del, kjer bi bil poudarek na tehniki drugega sodnika. Na ta del seminarja se 
povabi tudi sodnike »A3« skupine. Za njih ta seminar ni obvezen, je pa priporočeno 
sodelovanje pri praktičnem delu.. 
 
SKLEP 12: Sekretar obvesti vse o predvidenih datumih posveta in datumih obeh 
seminarjev. Dokončen dnevni red sodniki prejmejo najkasneje 14 dni pred izvedbo 
seminarja. 
 
SKLEP 13: SK opozarja na 29. člen pravilnika. V primeru, da ga DOS-i ne bodo 
spoštovali, seminar ne bo veljal kot obvezen licenčni seminar. 
 
SKLEP 14: Komisija najkasneje 14 dni pred licenčnima seminarjem »A« in »B« pošlje 
sodnikom točen dnevni red. 

 
Ad. 9) Komisija bo po dokončni potrditvi list nemudoma obvestila tiste sodnike, ki bodo morali 

opravljati izpit za višji sodniški razred oziroma bodo morali opraviti preizkus znanja. 
 
Ad. 10) Rok za prijavo kandidatov za skupino »B3« je nedelja, 27.07.2014. 

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 števila prijavljenih sodnikov, v skladu s prednostnim vrstnim redom, 
katerega od sodnikov ne potrdi v skupino »B3«. 
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. 
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SKLEP 15: DOS-i naj prijave za sodnike »B2« skupine pošljejo do 27.07.2013. Hkrati naj 
kandidate obvestijo, da so predlagani v to skupino. S tem jim bodo omogočili dovolj 
časa za pripravo na izpit oziroma preverjanje znanja. 

 
Ad. 11) Komisija čaka na vnos popravkov v prevod Knjige pravil odbojkarske igre. Takoj po tem je 

potrebno pristopiti k prevodu Knjige primerov. Prevajalca se pozove, da popravke čim prej 
vneseta in posredujeta SK. Za prevod knjige primerov sta zadolžena dva člana SK. 

 
 SKLEP 16: Prevajalca pravil se pozove, da čim prej posreduje popravljeno verzijo. 
 
 SKLEP 17: Po prejetju popravljene verzije, se takoj pristopi k prevodu knjige primerov. 
 
Ad. 12) Člani strokovne komisije so mnenja, da je potrebno pripraviti elektronsko verzijo teoretičnega 

testiranja. Predsednik SK je zadolžen, da zbere ekipo, ki bo sodelovala pri tem projektu. 
Testiranje se pripravi za različne nivoje oziroma za vse liste sodnikov.  

 
 SKLEP 18: Pristopi se k pripravi elektronske verzije testiranja za vse sodniške liste. 
 
Ad. 13) Odbojkarska zveza Slovenije ima od letos kvoto mednarodnih sodnikov deset. Ker v prihodnjih 

letih mednarodno sodniško kariero končujejo trije slovenski mednarodni sodniki, jih bo 
potrebno nadomestiti. SK je pregledala, kateri sodniki so že dovolj dolgo prijavljeni na FIVB. 
Pregledala je tudi lestvice zadnjih let in pripravila širši nabor sodnikov, ki so potencialni 
kandidati za odhod na seminar za mednarodne sodnike. Tem sodnikom je potrebno omogočiti 
več težkih tekem, kjer bodo prisotni kontrolorji sojenja. Takoj, ko bo kateri izmed kandidatov 
potrjen s strani SK, ga je o tem potrebno obvestiti. Tako bo kandidat imel dovolj časa, da se 
primerno pripravi na tečaj in zbere potrebna finančna sredstva. 

 
 O končnem kandidatu oziroma kandidatih bo v skladu z 32. členom sklepala SK in ZOSS-u 

predlagala prijavo na seminar. 
 
 SKLEP 19: SK je evidentirala listo možnih kandidatov, ki se jim omogoči čim boljšo 

pripravo pred odhodom na tečaj za nove mednarodne sodnike. 
 
Ad. 14) V tekmovalni sezoni 2013/2014 so sodniki »B« liste po tekmi dobili po elektronski pošti opisni 

komentar. Predlagano je bilo, da bi enako storili tudi za sodnike skupine »A3«. SK je 
razpravljala tudi o tem, da se sodnikom skupine »A3«, pošlje kratek povzetek njihovega 
sojenja v pretekli sezoni. Gre namreč za sodnike, ki naj bi v prihodnje ob dobrem sojenju prešli 
v skupino »A2«. Ker sedaj po tekmah od kontrolorjev načeloma dobijo več informacij oziroma 
nasvetov kot sodniki »A2« in »A1«, je za nekatere teh informacij včasih preveč. 

 
 Zato je bil podan predlog, da se iz ocenjevalnih listov pripravi za vsakega sodnika skupine 

»A3« nekaj bistvenih nasvetov za izboljšanje sojenja. 
 
 SKLEP 20: V tekmovalni sezoni 2014/2015 bodo tudi sodniki skupine »A3« prejeli opisni 

del ocene po elektronski pošti. 
 
 SKLEP 21: Vid Zupančič po pregledu ocenjevalnih listov iz sezone 2013/2014 za 

vsakega sodnika pripravi kratko navodilo (tri do pet nasvetov) za boljše sojenje v 
naslednji tekmovalni sezoni. 

 
 Komisija ugotavlja, da je pomoč sodnikom na »C« listi zelo različna med posameznimi DOS-i. 

Hkrati ima premalo povratnih informacij, kako delujejo strokovne komisije posameznih DOS-
ov.  

  
 Komisija predlaga, da se pripravi obrazec, s katerim bo možno spremljati razvoj posameznih 

sodnikov na »C« listah. Opažanja bo potrebno vnesti v sistem ZOSS-a. Tako bo SK imel 
možnost v vsakem trenutku videti, kakšna so opažanja na tekmah sodnikov »C« liste. 

  
 
 SKLEP 22: Zaradi zagotavljanja boljšega pregleda o sojenju bodo morali DOS-i 

organizirati interne kontrole in opažanja vnašati v obrazec, ki bo objavljen v sistemu 
ZOSS. 
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 Komisija ugotavlja, da mednarodni sodniki premalo sodelujejo pri prenosu informacij z 

mednarodnih tekmovanj. Poleg tega je tudi OZS naslovila prošnjo na ZOSS, da mednarodni 
sodniki sodelujejo na vse številčnejših akcijah, ki jih organizira v Sloveniji. Skupno mnenje je, 
da je potrebno ponovno poskusiti z večjim animiranjem mednarodnih sodnikov pri delu v 
ZOSS in OZS. 

 
 SKLEP 23: Za koordinacijo med OZS, ZOSS in mednarodnimi sodniki je s strani ZOSS 

zadolžena Sanja Miklošič. 
 
 

 
 
Bled, 24.06.2014       Predsednik SK: 

Blaž Markelj   
Zapisala:  Vid Zupančič 
  Blaž Markelj 


