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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
STROKOVNA KOMISIJA ZOSS 
 
Slepšek, 19. marec 2015 
 
ZAPISNIK 4. SESTANKA STROKOVNE KOMISIJE ZOSS 
 
 
Sestanek je bil 17.03.2014 v prostorih OZS  ob 17.00 uri. 
 
Prisotni : Branko Hrga, Emil Kolenc, Vid Zupančič, Dejan Perčič 
Odsotni: Sanja Miklošič, Blaž Markelj 
Ostali prisotni: Gregor Novak, Branko Maček 
  
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 3. sestanka SK in korespondenčnih sej (dopisnih)    
2. Težave delegiranja zaradi zasedenosti in odpovedi 
3. Sodniki začetniki, seminarji, izpiti za mini in malo odbojko 
4. Poročilo o elektronskem testiranju sodnikov C liste, strokovna mnenja in 

odločitve 
5. Seminarji in testiranja pred in med sezono 2015/16 
6. Izpiti za vse razrede 
7. Udeležba na trenerskih seminarjih 
8. Pobude in predlogi (spletna stran ZOSS, možnost povezave na ekran 

zapisnikar- 1. sodnik, zapisnikar- 2. sodnik)  
9. Razno 

 
 
Sestanek je vodil predsednik Strokovne komisije, Vid Zupančič. 
 
Ad 1. Na zapisnik 3 . seje in dopisnih sej komisije ni bilo pripomb. Realizirani so bili 

vsi sprejeti sklepi 3. seje, kakor tudi sklepi in odločitve komisije v obdobju od 
avgusta  2014 do februarja 2015.  

  
Sklep 1: Potrdi se zapisnik 3. sestanka SK, kakor tudi sklepi in odločitve 

dopisnih sej  
 

Ad 2.  Problem, ki se pojavlja že kar nekaj časa, je zasedenost in odpovedi tekem. 
Pooblaščenec za delegiranje je predstavil težave, ki se pojavljajo redno in zelo 
težko je delegirati, ko se pojavi v določenih obdobjih, da pooblaščenec za 
delegiranje enostavno nima sodnika za določene tekme. Prav tako je težava, 
ko ostanejo prosti sodniki na zahodu, tekme pa so na vzhodu, kajti stroški 
potovanj so za klube velik del stroškov. Po pregledani tabeli zasedenosti je res 
vidno, da imajo nekateri sodniki napisano zasedenost kar redno, tako med 
tednom, kakor tudi ob vikendih. Ti sodniki pustijo dva ali tri termine proste in s 
tem jim ni potrebno koristiti mirovanja, kar pa je popolnoma nesprejemljivo in 
enotno mnenje je, da naj taki sodniki sodijo na nižjih ligah, bliže domu in v tem 
primeru ne bodo izgubljali časa s potovanji. Prav tako je opaziti, da imajo 
sodniki označeno zasedenost v času mlajših kategorij in to vedno, ko so 
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turnirji na njihovem območju, v nasprotnem primeru pa ne. Verjamemo, da je 
tudi sodnikom težko, saj je tempo življenja pač tak, bo pa potrebno v bodoče 
razmišljati o tem, da bo potrebno bolj resno pristopiti k sojenju in poskušati 
soditi čim več in čim manjkrat biti zaseden. Enotno mnenje komisije je, da 
pooblaščenec za delegiranje spremlja zasedenosti in v primeru stalne 
zasedenosti sodnikov, le te ne delegira na tekme in s tem onemogoči enako 
število tekem, kot jih imajo sodniki, ki nikoli ali zelo malo koristijo zasedenost. 
Nekateri sodniki študirajo izven svojega DOS-a, nekateri v tujini, eni imajo 
službene obveznosti, in še največ pohval je ravno za nekatere, ki so službeno 
odsotni med tednom, so pa dosledni pri javljanju prostih terminov. Ugotovljeno 
je, da nekaj sodnikov študira tudi na območju Kopra in do sedaj ni zaslediti, da 
bi se odločali pomagati soditi  tekme v DOS Koper, čeprav imajo v tem DOS-u 
veliko pomanjkanje sodnikov. V nadaljevanju bo potrebno ugotoviti, kaj je res 
opravičena zasedenost in kaj ne, in narediti analizo zasedenosti, ki bi bila 
potem uporabljena pri reševanju teh težav. Vsekakor pa določiti tudi 
odstotnost, koliko je lahko sodnik zaseden, da je še aktiven. 

 
Sklep 2: Sodniki, ki bodo odpovedovali tekme ali bili pretirano zasedeni, niso 

opravičeni do enakega števila tekem kot sodniki, ki so vedno na voljo 
pooblaščencu za delegiranje. 

 
Sklep 3: Vsi sodniki morajo soditi tudi mlajše kategorije, v nasprotnem primeru 

niso opravičeni soditi tekem DP članskih lig. 
 
Sklep 4: Spremlja se zasedenost sodnikov in se po ugotovljeni analizi pripravi 

dovoljeno odstotno zasedenost sodnika, da je lahko še aktiven. V 
primeru, ko bo sodnik presegel določeno mejo zasedenosti bo SK 
pregledala upravičenost zasedenosti in odločila ali se sodniku prizna, da 
je bil v sezoni aktiven. 

 
Sklep 5: Zasedenost zaradi službe ali bolezni se obravnava posamezno 

(individualno). 
 
Sklep 6: Predlaga se, da se v sistem vgradi tudi koledar tekmovanj, da bi 

sodniki imeli lahko boljši pregled nad termini igranja tekem. 
 
Ad 3. Sodniki začetniki so za sojenje male in mini odbojke nujno potrebni, saj v 

nasprotnem primeru DOS- i ne morejo zagotoviti zadostno število sodnikov za 
pokrivanje vseh turnirjev. To je osnovna ugotovitev. 

 Druga ugotovitev je, da se pojavlja velika težava zaradi samega izobraževanja 
teh sodnikov, saj se je do sedaj pojavljalo zelo veliko težav ravno zaradi 
nepoznavanje pravil in navodil. Da pa bi se izognili tem težavam, se je 
potrebno povezati s klubi in  že v mesecu maju pripraviti dovolj strokovne 
seminarje s praktičnim delom in opravljanjem izpita, ki pa ne bi vseboval 
težavnost izpita sodnika 1., 2., ali 3. razreda, ampak bi bil prilagojen pravilom 
male in mini odbojke in osnove FIVB pravil odbojkarske igre. Da pa ne bi bil ta 
seminar preveč obremenjujoč, ga je potrebno opraviti v dveh dneh in sicer: 

 prvi dan teoretični del z opravljanjem izpita iz teoretičnega dela- pripravi 
DOS, 

 drugi dan- praktični prikaz sojenja v dvorani – pripravijo klubi – 
strokovni del vodi DOS. 
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 Po opravljenem izpitu si sodnik pridobi naziv: sodnik začetnik 
 Najnižja starost opravljanja izpita je 14 let (v letu 2015 lahko opravlja izpit 

letnik 2001, ali starejši). 
 Sodnik lahko sodi kot sodnik začetnik 2 leti s tem, da sodnik začetnik ne more 

biti po sezoni, v katerem letu je dopolnil 25 let starosti. 
 Potrebno je pripraviti dopis za klube in jim pojasniti, da je vsekakor namen 

sodnikov začetnikov v njihovo korist, saj si s tem zmanjšujejo stroške. 
Obvestiti tudi vse DOS–e o načinu izobraževanja, posebno pa klube in DOS-e 
obvestiti, da bo v vsakem DOS-u samo en seminar  in izpit za vse klube (ni 
ponavljanja).  

 
Sklep 7: Pripraviti dopis za klube in DOS-e o organizaciji izobraževalnih 

seminarjev in izpitov 
 
Sklep 8: Sodnik začetnik ne more biti mlajši od 14 let in starejši od 25 let. 
 
Sklep 9: DOS-i morajo v maju po navodilu Strokovne komisije organizirati 

seminarje in izpite v sodelovanju s klubi na njihovem področju za 
sodnike začetnike. 

 
Ad 4.  Od 29.1. do 22.2 je potekalo testiranje sodnikov C liste in sam pristop, kakor 

tudi rezultati testiranja niso zadovoljivi, saj je kar nekaj sodnikov, ki so se 
»uprli« reševanju, vsekakor pa je znanje večina sodnikov na nižjem nivoju od 
pričakovanega. Res da je bilo to prvo tako testiranje za sodnike »C« liste, ki 
sodijo praviloma na nižjih ligah in je bilo težko izbrati težavnost testa, vendar 
test je bil sestavljen iz najlažjih osnovnih vprašanj, ki jih mora vedeti vsak 
sodnik. Nekaj pripomb je bilo s strani zapisnikarjev, ki so mnenja, da njim ni 
potrebno toliko znanja, kot tistim, ki sodijo. Strokovna komisija se s tem ne 
strinja, saj mora tudi zapisnikar poznati Pravila kot ostali sodniški zbor. 

 Sam pristop k testiranju je bil zelo slab, saj se je tudi po datumih reševanje 
ugotovilo, da je večina sodnikov test reševalo v zadnjih dneh, celo v zadnjih 
minutah. Tako je bilo zelo veliko sodnikov, ki niso dosegli minimalnega števila 
točk, ponavljati pa niso mogli, ker ni bilo več časa. 

 Vsekakor pa je ta test tudi SK pokazal, kakšen način izobraževanja in 
testiranja naj se pripravi za naprej. 

 
Ad 5.  Po dopisni razpravi pred sestankom komisije in glede na testiranje sodnikov, 

bo Strokovna komisija spremenila način izobraževanja in pridobivanja licenc 
za uvrstitev na liste za sezono 2015/16. Osnovna vodilo komisije bo, da si bo 
moral sodnik licenco pridobiti z znanjem in ne samo z obiskom enega od 
seminarjev.  

 Tako še vedno ostajata seminarja A in B (Koper, Koroška) kakor tudi seminarji 
C (DOS), vendar bo sam program spremenjen in sam seminar bo prilagojen 
novostim ter navodilom za naslednjo sezono in pridobitvijo informacij o 
testiranju.  Uspešno testiranje pred začetkom sezone bo tudi pogoj, da bo 
sodnik lahko delegiran.  

 Vsekakor pa bo novost v naslednji sezoni, da se bodo seminarji ponavljali in 
sicer približno na dva meseca in ta seminar bo organiziral DOS, gradivo bo 
pripravila SK. Teme teh seminarjev bodo vsekakor dogajanja, težave, dobre 
stvari in vse, kar se bo dogajalo v obdobju pred seminarjem. Seminar bo 
pogovorni in na njem bodo skupaj vsi sodniki, A, B in C liste. Obvezno bo tudi 
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krajše testiranje. Udeležba na vseh seminarjih je obvezna, lahko pa sodnik 
obišče seminar drugega DOS-a in ta mu izda potrdilo. 

 
Sklep 10: Vsi sodniki  A in B liste ter kontrolorji se morajo udeležiti vseh 

seminarjev v organizaciji ZOSS tako na začetku sezone, sodniki C liste 
pa seminarjev v organizaciji DOS  in uspešno opraviti testiranja, kakor 
tudi vseh ostalih seminarjev. Uspešno opravljeno testiranje je pogoj za 
delegiranje sodnika in uvrstitev na listo sodnikov za naslednjo sezono. 
  

Ad 6. Izpiti za vse sodnike se bodo opravljali po programu. Kraj seminarja določi 
Komisija in sodniki so dolžni priti na prvo opravljanje izpita.  

 
Ad 7. Zaradi boljšega sodelovanja s TO in trenerji, se je potrebno dogovoriti s TO, 

da na vsakem seminarju sodeluje eden od članov SK, ki jih organizira TO. 
Program naj bo enoten in prilagojen izobraževanju, prikaz novosti v pravilih in 
čim boljšemu sodelovanju.   

 
Ad 8. Razno: 

 

 Oprema igralcev: 
 Klubom poslati dopis, kaj od opreme je dovoljeno. Nova FIVB pravila 

odbojkarske igre, igralcem dovoljujejo nositi medicinske pripomočke in to v 
barvi dresa. Tako je potrebno napisati dopis: 

 Dovoljeno je nositi medicinske pripomočke in tudi rokavčke, ki morajo biti v 
barvi  majice-dresa. Za vso morebitno ostalo opremo, ki jo igralec lahko nosi 
na tekmi zaradi zdravstvenih razlogov, pa mora klub pridobiti dovoljenje 
Sekretarja tekmovanj. 

  

 Poskusiti na 1. DOL povezati na ekran zapisnikar- 1. sodnik, 
zapisnikar- 2. sodnik tako, da imata sodnika pregled nad postavitvami  
igralcev na igrišču. 

  
 Glede na to, da z novo sezono začne veljati nekaj sprememb v FIVB 

mednarodnih pravilih 2015/16, je Emil Kolenc zbral novosti in jih bo prevedel 
ter jih vstavil v Pravila, ki so objavljena. Spremembe se objavi na spletni 
strani. 

  

 Odvzem točk v pisnem zapisniku: 
 Vprašanje: Kako označevati, oziroma vidno prikazati označevanje točk v 

pisnem zapisniku, ki so bile odvzete zaradi napake ekipe? 
 
 Če se zgodi, da pride do odvzema točk zaradi napake ekipe, se napaka takoj 

označi (zapiše) v rubriko opombe; točke, ki so že prečrtane, pa se jih črta še 
enkrat in to v drugo smer od črtic, s katerimi so točke že prečrtane.  Tako so te 
točke v zapisniku označene na poseben način in dobro vidne.  

 

 Uporaba sirene- za najavo odmora 
 Pojavilo se je vprašanje, ali na tekmi pomočnik trenerja, kadar ni trenerja 

lahko uporablja sireno za najavo odmora? 
 Pravilo:5.3.1, Pomočnik trenerja sedi na klopi za igralce, vendar nima pravice 

ukrepati na tekmi.  
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Sklep 11: Kadar na tekmi ni prijavljenega prvega trenerja in je prijavljen 
pomočnik trenerja, pomočnik ali kdo drug na klopi ne sme  s sireno za 
odmore opozarjati kapetana v igri, kdaj naj zahteva odmor. Sirena za 
odmore je namenjena izključno za nemoten potek tekme , skupaj s 
pravilom, da se trener lahko giblje po prosti coni pred klopjo za rezervne 
igralce. (FIVB Knjiga primerov 2014, primer 1.10) 

 
 

        Predsednik Strokovne komisije ZOSS 
 

Vid Zupančič I.r. 
 


