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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 

Strokovna komisija ZOSS 
Datum: 02.07.2015 
 
 
Zadeva:   Zapisnik 5. seje Strokovne komisije ZOSS 
 
Sejo je sklical predsednik SK ZOSS Vid Zupančič. 
Seja je bila 2.7.2015 ob 19 uri na naslovu Focheva 48, Maribor (pri Sanji Miklošič) 
Prisotni člani SK: Sanja Miklošič, Branko Hrga, Vid Zupančič, Blaž Markelj, Dejan Perčič 
Odsoten: Emil Kolenc 
Ostali prisotni: Mojca Tovornik (članica predsedstva  ZOSS), Branko Maček (Sekretar tekmovanj) 

 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika 4. sestanka SK   
2. Novosti v pravilih 2015/16 (dotik mreže, oprema ...)  
3. Sodniki začetniki, izpiti za sodnike začetnike, spremembe pri spremljanju 
4. Povzetek ocenjevanja in pregled dodatnih ocenjevanj sezone 2014/15 
5. Priprava predlogov list D-K, A in B liste   
6. Seminarji in testiranja pred in med sezono 2015/16 
7. Izpiti za vse razrede  
8. Udeležba na trenerskih seminarjih 
9. Korespondenca 
10. Razno (razpis za sodnike B3, sodelovanje z mednarodni sodniki SK ...)  

 
Ad. 1) Na zapisnik 4. seje Strokovne komisije (v nadaljevanju SK) sta bili dve  pripombi: 
  

 V zapisniku se spremeni: 
  
 8. sklep 4. seje, ki se glasi: 
 Sodnik začetnik ne more biti mlajši od 15 let in ne starejši od 25 let.   
 Sodnik lahko sodi kot sodnik začetnik 4 leta s tem, da sodnik začetnik ne more  

biti po sezoni, v kateri je dopolnil 25 let starosti. 
 
 11. sklep, ki se glasi: 

Kadar na tekmi ni prijavljenega prvega trenerja, prijavljen pa je pomočnik trenerja, 
pomočnik ali kdorkoli 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). (ukrep za zavlačevanje) 
S temi spremembami se potrdi zapisnik 4. seje SK. 

 
SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 4. seje SK. 
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  Ad. 2)  Ob tej točki je Vid Zupančič pojasnil, da so pripravljena Pravila 2015/16, ki so v osnovi 

Pravila odbojkarske igre  2013/2016 s spremembami in dopolnili. Pripravljen je prevod 
vseh novosti, nekatere stvari, ki so sicer spremenjene, se ne bodo uporabljala v našem 
prvenstvu, ampak se bodo uporabljala na FIVB tekmovanjih.  

 
V našem državnem prvenstvu bodo veljale naslednje spremembe: 

Pravilo 4.5      PREPOVEDANI PREDMETI (4.5.3) 
- Predsednik SK in ST pripravita dopis o dovoljeni dodatni (medicinski) opremi, 

ki ga pošljeta tudi klubom. 
 

Pravilo 6.1.3    POSLEDICA DOBLJENE IGRE 
- Zaključeno igranje je niz igralnih akcij, ki privedejo do osvojene točke. To 

vključuje tudi dodeljene točke zaradi kazni in izgube servisa zaradi 
prekoračitve časovne omejitve. 
 

Pravilo11.3.     DOTIK MREŽE  (11.3.1) 
- Dotik igralca z mrežo med antenama med akcijo igranja z žogo, je napaka.  

- Akcija igranja z žogo (med drugim) vključuje odriv, udarec (ali poskus) in 
doskok. 
 

Pravilo 11.4.    NAPAKA IGRALCA OB MREŽI (11.4.4) 
 

                       11.4.4 Igralec vpliva na igro (med drugim): 
- če se med akcijo igranja žoge dotakne mreže med antenama ali antene,  
- če si pomaga z mrežo med antenama ali se nanjo opira,  
- če si z dotikom mreže ustvari prednost pred nasprotnikom,  
- če izvede akcijo, s katero ovira nasprotnika, da pravilno odigra žogo,  
- če se ujame oz. zadrži mrežo  

Igralci, ki so v bližini žoge ali se ji približujejo, so del akcije igranja žoge,        
čeprav se žoge ne dotaknejo. 

                Dotik mreže izven anten se ne obravnava kot napaka (z izjemo pravila 9.1.3.) 
 
 
O vseh novostih bodo sodniki obveščeni v gradivih in na licenčnih seminarjih. 
  

SKLEP 2:  Sanja Miklošič pripravi novosti o spremembah pravil in jih predstavi na  
         seminarju. 
 

 Ad. 3) Glede na težave, ki se pojavljajo na sojenju tekem male in mini odbojke je SK ugotovila, 
da je potrebno več izobraževanja na področju sodnikov začetnikov in ne samo dvourni 
seminarji pred začetkom tekmovanj. V sodelovanju s ST je SK skupno sprejet sklep, da 
se v sezoni 2015/16 za te sodnike uvede izobraževanje na osnovi izobraževanja ostalih 
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sodnikov. Tako bo moral sodnik začetnik opravljati sodniški izpit za sodnika začetnika iz 
teoretičnega in praktičnega dela.  

 Za teoretični del je SK pripravila enotno gradivo in teste. Sekretar tekmovanj, Brane 
Maček se je udeležil enega od dveh teoretičnih izpitov in skupnega praktičnega izpita. 
Ugotovil je, da so kandidati zelo resno pristopili k opravljanju izpita in po njihovem 
uspešnem testiranju je ugotovil, da je znanje teh kandidatov dobro in da je potrebno s 
takim izobraževanjem nadaljevati. V mesecu septembru morajo vsi DOS-i opraviti 
teoreretični del izpita, praktični del pa bodo kandidati opravljali na treningih, oziroma 
pripravljalnih in tudi kvalifikacijskih turnirjih 

 Teoretični del izpita s predavanjem mora v DOS-u opraviti D-K ali sodnik A liste, 
praktični del pa kandidati opravljajo tudi v prisotnosti sodnikov z večletnimi izkušnjami 
sojenja male in mini odbojke, vendar mora biti na turnirju prisoten vsaj sodnik A liste, 
ki tudi odgovarja za opravljen izpit. 
Vsi kandidati morajo znati pisati tudi zapisnik male in mini odbojke. 
Pri spremljanju sodnikov C liste je prišlo do nekaterih informacij o možnem izboljšanju 
dela, ki je bilo v pretekli sezoni poskusno. Komisija je pripravila spremenjen list za 
spremljanje z navodili, ki ga bo poslala programerju in mu tudi dala nekaj navodil o 
spremembah in dopolnilih, tako bo vsak sodnik po spremljanju prejel tudi pisni 
komentar. 

 
SKLEP 3:  Vsi DOS-i morajo v mesecu septembru opraviti teoretični del izpitov male in mini 

odbojke. Teoretični del mora voditi sodnik A liste ali D-K. 

  
Ad. 4)  S strani SK je bil za spremljanje in kontrolo ocenjevanja zadolžen Vid Zupančič. Analiza 

ocenjevanja je pokazala, da se je sojenje izboljšalo na nekaterih področjih, na drugih pa 
ne. Tako je še vedno največja težava sodnikov, da ne upoštevajo navodil in priporočil 
kontrolorjev in še vedno poskušajo s pogovori reševati nešportno obnašanje. Glede na 
pomankanje sodnikov in posledično hitrejše napredovanje, so sodniki premalo izkušeni 
za težje tekme, posebno ko gre za starejše, izkušenejše igralce. Sodniki A1 skoraj 
nimajo težav, A2 nekaj sodnikov tudi ne, potem pa se pojavljajo komentarji oziroma 
kontrolorji zaznavajo neizkušenost, neodločnost, zaradi neukrepanja ob nešportnih 
obnašanjih pa slabše vodenje tekme, napetost, padanje koncentracije in posledično 
padanje kriterija.  

 Pri drugem sodniku se je veliko izboljšalo gibanje, kakor tudi pomoč 1. sodniku. Zaznati 
pa je, predvsem na B listi, zelo veliko napak pri postavitvah igralcev. Tu je posebno 
opaziti, da sodniki spremljajo organizatorja igre, ko ta vstopa iz cone 1. Drugih napak 
ne ugotovijo. 

 Dodatna ocenjevanja so spet pokazala, da je to pravi način izobraževanja in da kontrola 
dela dobro, saj je tudi rezultat ocenjevanja in prikazano sojenje na dodatnih 
ocenjevanjih dalo enak vrstni red oziroma so sodniki napredovali po opisanem in 
komentarjih na ocenjevanju.  

 
SKLEP 4:  Na seminarju predvsem analizirati in sodnikom pojasniti, da lahko samo avtoriteta in 

zbranost ter ukrepanje ob nešportnem obnašanju, doprinesejo k dobremu sojenju. 
 



STROKOVNA KOMISIJA ZOSS  4/7 

 

SKLEP 5:  Komisija je potrdila poročila dodatnih ocenjevanj kot pozitivna. 
 
 
 Ad. 5) Predsednik komisije je po računalniških izpisih sojenja in ocenjevanja zadnje sezone, 

upoštevanju poročil dodatnih ocenjevanj, dosedanjih uvrstitev sodnikov  v preteklih 
sezonah in nekaterih drugih dejavnikov, pripravil predloge list za sezono 2015/16. Člani 
komisije so izmenjali mnenja o posameznih sodnikih in na osnovi argumentov 
dokončno oblikovali predloge list, z možnostjo nekaterih sprememb, saj je bilo nekaj 
nejasnosti glede aktivnosti sodnikov. Komisja je pooblastila predsednika, da predloge 
dopolni po prejetju pomankljivih informacij.  
Po končanem oblikovanju predlaganih list, bodo le te poslane v potrditev predsedstvu z 
opombo, da bodo dokončne liste in skupine oblikovane po licenčnih seminarjih. 
Udeležba na seminarju je eden izmed pogojev, da se sodnika uvrsti na ustrezno listo. 
Podano je bilo poročilo o delu delegatov - kontrolorjev in sodnikov – kontrolorjev ZOSS 
v tekmovalni sezoni 2014/2015. SK ugotavlja, da so vsi kontrolorji delali dobro in 
strokovno, z nekaj manšimi pripombami. Predsednik komisije je pooblaščen, da 
opozori tiste, na katere so se pripombe nanašale. Komisija bo  po vseh obveznostih, ki 
jih morajo delegati - kontrolorji opraviti, predsedstvu predlagala listi delegatov – 
kontrolorjev in sodnikov – kontrolorjev.  

 
    
SKLEP 6:  Sekretar ZOSS pošlje sodnikom in kontrolorjem, ki še niso potrdili aktivnosti, sklep, 

da morajo do ponedeljka 6.7.2015 do 12. ure poslati potrditev aktivnosti, v 
nasprotnem primeru se smatra, da sodnik ali D-K ni aktiven v sezoni 2015/16. 

 
SKLEP 7:   Listi »A« in »B« sodnikov se objavita po koncu licenčnih seminarjev. Prav   tako se      

takrat objavi tudi dokončne skupine sodnikov. 
 
SKLEP 8:  Potrdi se predlog liste delegatov - kontrolorjev in sodnikov - kontrolorjev ZOSS za 

tekmovalno sezono 2015/2016.  

 
Ad. 6): Komisija je potrdila datum licenčnega seminarja za A in B listo. Posvet delegatov-

kontrolorjev in sodnikov – kontrolorjev bo v tednu pred seminarjem. Prav tako je 
določila datum, do katerega morajo področna sodniška društva izpeljati licenčni 
seminar za sodnike »C« liste. 

  
 Posvet delegatov – kontrolorjev in sodnikov – kontrolorjev bo med 6. in 11. 

septembrom 2015,  
 »A« in »B« lista sodnikov: sobota, 12. september 2015 (organizator DOS Koper), 
  »C« lista sodnikov: izpeljava med 15. septembrom in 28. septembrom 2015 v DOS-ih.  
 
 SK je mnenja, da je potrebno posvet kontrolorjev izpeljati pred seminarji. Na posvetih 

bi tako lahko dorekli smernice in pripravili zaključke, ki bi jih nato predstavili na 
seminarjih.  
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  SK ima možnost, da na posamezen seminar C liste pošlje svojega predstavnika, ki bo 
preveril izvedbo seminarja. 
Dnevni red seminarja z vsem točnimi podatki o izvedbi pošlje sekretar ZOSS najkasneje 
14 dni pred izvedbo. SK je mnenja, da se organizira skupni seminar A in B liste in sicer v 
dveh delih: 
Prvi del seminarja je teoretični del in drugi del je praktični del. Oba dela seminarja sta 
obvezna za vse sodnike in D-K. Po končanem seminarju pa bo organizirano  druženje. 
Zaradi spremenjenega načina izvedbe teoretičnega dela seminarja je mnenje, da se vse 
sodnike obvesti o možnosti, da na komisijo naslovijo, oziroma pošljejo nejasna 
vprašanja. Komisija bo pripravila odgovore in pojasnila in jih predstavila na seminarju. 
Vsekakor pa bo komisija odgovarjala samo na strokovna vprašanja. 

 
SKLEP 9. Sekretar ZOSS pošlje vsem sodnikom in D-K dopis, da do 20.8.2015 pošljejo strokovna     

vprašanja, na katere bodo dobili odgovore in pojasnila na seminarju. 
 
Komisija je tudi okvirno določila še dva termina, v katerih morajo DOS-i organizirati 
seminarje in sicer: 
Drugi del novembra morajo DOS-i organizirati seminar za vse sodnike DOS-a. Ta 
seminar naj bo organizira na prostovoljni udeležbi. Pred začetkom drugega dela pa 
morajo DOS-i organizirati seminar, na katerem je udeležba obvezna za vse sodnike. 
Predlog DOS-om je, da se dogovarjajo o skupnih seminarjih, prav zaradi same 
organizacije, saj se potem organizacija deli.  
 

SKLEP 10: Sekretar ZOSS obvesti vse DOS-e, sodnike in D-K o predvidenih datumih posveta in 
datum skupnega seminarja A in B list. Dokončen dnevni red sodniki prejmejo 
najkasneje 14 dni pred izvedbo seminarja. 
 
 

SKLEP 11: Komisija najkasneje 14 dni pred licenčnima seminarjem »A« in »B« pošlje sodnikom 
točen dnevni red. 

 
SKLEP 12: DOS-i organizirajo seminarje v novembru in januarju, pred začetkom drugega dela. 

Udeležba na seminarju v januarju pred začetkom drugega dela je obvezna. DOS-i 
lahko organizirajo skupne seminarje. 

 
            O testiranju sodnikov je komisija okvirno odločala že na 4. seji in na 5. seji je bilo 

določeno dokončno, da sodniki morajo opraviti obvezno testiranje pred začetkom 
sojenja DP, vendar po licenčnem seminarju. Testiranje za sodnike A in B liste ter 
delegate kontrolorje bo omejeno in bo predvidoma izvedeno med 14. in 21. 
septembrom 2015. V tem času bodo lahko test reševali dvakrat. V primeru 
neuspešnega reševanja, bo možnost ponovnega reševanja med 22. in 29. septembrom 
(eno reševanje), ob ponovnem neuspešnem reševanju, pa bo test zaprt 30 dni in šele 
potem bo možnost ponovnega enkratnega reševanja. Sodnik, oziroma delegat – 
kontrolor je lahko delegiran po uspešno opravljenem testiranju. 
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SKLEP13: Pred začetkom sojenja DP mora sodnik in D-K opraviti obvezno testiranje, ki ga 
pripravi SK. Sodnik in D-K ne more biti delegiran, če ni uspešno opravil testiranja. 

 
Ad.7):  Komisija bo pripravila tudi izpite za oba razreda. 

Izpiti so obvezni za sodnike, ki napredujejo iz B na A listo in sodnike, ki bodo uvrščeni v 
B3 skupino. Po potrebi bo komisija pripravila tudi preverjanje znanja za kandidate, ki že 
imajo izpit določene stopnje, so pa uvrščeni v B3 skupino. Okvirno je komisija določila 
rok in to med 25. in 30. septembrom. 
 

SKLEP 14: Izpiti za sodnike prvega in drugega razreda bodo med 25. in 30. septembrom 2015. 
 
Ad.8):  V dogovoru s trenersko organizacijo se bosta eden ali dva člana SK udeležila 

trenerskega seminarja, ki bo 5. septembra. Namen te udeležbe je sodelovanje s 
trenersko organizacijo, predstavitev dela sodniške organizacije, predstavitev novosti 
pravil odbojkarske igre in razlaga morebitnih vprašanj s strani trenerjev. 
 

SKLEP 15: Pripravi se gradivo za trenerski seminar 5. septembra 2015 in se ga udeleži. 
 
Ad. 9):  Komisija ugotavlja, da so realizirani vsi korespondenčni sklepi, kakor tudi, da je delo 

potekalo zelo dobro. Člani komisije so redno odgovarjali na vprašanja, dobro 
sodelovali, izražali svoja mnenja in stališča, vendar v vseh primerih soglasno odločali. 
Tako so vsi člani mnenja, da se delo nadaljuje na ta način. 
 

SKLEP 16: Delo komisije bo tudi v bodoče potekalo korespondenčno.  
 
Ad.10):  Razno 

Sekretar ZOSS mora takoj poslati DOS-om razpis za kandidate liste B3. DOS-i naj do 
srede, 27.7. 2015, prijavijo kandidate za skupino B3 sekretarju ZOSS. 
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. Posebno pa bo komisija preverjala znanje pisanja zapisnika. 
DOS-i, ki nimajo kandidatov, naj to ravno tako sporočijo sekretarju ZOSS v 
predvidenem roku. 

 
SKLEP 17. DOS-i naj prijave za sodnike »B3« skupine pošljejo do 27.07.2015. Hkrati naj 

kandidate obvestijo, da so predlagani v to skupino. S tem jim bodo omogočili dovolj 
časa za pripravo na izpit oziroma preverjanje znanja. 

 
Po pregledu možnih kandidatov za udeležbo na izpitu za mednarodni  izpit komisija 
ugotavlja, da sta za leto 2016 kandidata Daniel Atanasov in Mojca Tovornik. 
V primeru odpovedi, pa bo komisija določila drugega kandidata. 
 

SKLEP 18. V letu 2016 sta kandidata za mednarodni izpit Daniel Atanasov in Mojca Tovornik. 

 



STROKOVNA KOMISIJA ZOSS  7/7 

 

Komisija bo korespondenčno določila datum testiranja za sodnike C liste po 
predhodnem pogovoru s predsednico ZOSS in informaciji o možnosti testiranja in 
sodnike tudi takoj obvestila o datumu. 
   

 Komisija dobiva tudi negativne informacije o sodelovanju mednarodnih sodnikov, zato 
predlaga interni sestanek mednarodnih sodnikov, na katerem naj sami rešijo probleme, 
ki nastajajo. 

 
 Komisija podpira kandidaturo Petra Končnika v Evropsko komisijo pri CEV. 
 
 Komisija bo dopolnila tudi navodila in v njih vnesla vse novosti, ki bodo veljale v našem 

državnem prvenstvu. Ker so poleg sprememb, ki so nove v Pravilih odbojkarske igre,še 
nekatere spremembe, ki so dorečene na CEV seminarjih in se bodo uporabljale tudi pri 
nas , je nujno pred začetkom sezone dobro prebrati tudi navodila za sojenje 2015/16. 

 
 Prvi del seje je bil zaključen ob 22:30. uri in sledil je drugi del, katerega avtor pa je bila 

naša edina mednarodna sodnica Sanja Miklošič. 
 
 Komisija se Sanji zahvaljuje za prijetno počutje v prostorih njenega stanovanja in za vso 

pogostitev, ki jo je pripravila. 
 
 Slepšek, 4.7.2015 
 
         Predsednik SK 
         Vid Zupančič 

 
  
 
  
  
 
  
   
 


