
Sestanek mednarodnih sodnikov. 

Sestanek je bil v torek, dne  9.2.2016 ob 18. uri v prostorih OZS. 

Prisotni: Blaž Markelj, Ljubo Globačnik, Bernard Valentar, Boris Skudnik, Gregor Novak, Eva Tomec, 

Sanja Miklošič, Peter Končnik, ob 18.22. se je pridružila Jana Prešeren 

Odsotna: David Gril, Marko Seifried 

Dnevni red: 

1. Pošiljanje liste mednarodnih sodnikov na CEV, 

2. Izbira kandidatov za mednarodni izpit 

 

1. Že nekaj let se pojavlja vprašanje o določitvi kriterija ter oblikovanju liste za prijavo  

mednarodnih sodnikov na CEV. Ker velikokrat prihaja do razlag, da druge države delajo 

drugače in da pri tem uporabljajo različne načine, je bil podan predloge Predsednika SK 

ZOSS, da se pred sestankom SK ZOSS, na katerem bi se razpravljalo o tej zadevi, povabi 

vse mednarodne sodnike in člana ERC na skupni sestanek z razlogom, da tudi oni podajo 

predloge glede tega, ki bi jih nato na SK ZOSS obravnavala na sestanku in jih poslala tudi 

Predsedstvu ZOSS. 

Prisotni na sestanku so povedali svoje predloge in jih tudi razložili, dva odsotna 

mednarodna sodnika pa sta svoje mnenje predhodno poslala pisno. 

Po razpravi je predsednik SK ZOSS  predstavil še mnenji obeh odsotnih in oblikovan je bil 

predlog. 

 

SK pripravi liste mednarodnih sodnikov in jih preda sekretarju OZS, ki jih pošlje na CEV. 

Lista se pripravi na osnovi uvrstitev ocenjevanja v državnem prvenstvu. 

 

2. Izbira kandidatov za mednarodni izpit 

Trenutno deluje na mednarodnem prizorišču: 

Član komisije ERC Peter Končnik. 

 

Šest  mednarodnih sodnikov: David Gril, Ljubo Globačnik, Blaž Markelj, Boris Skudnik, 

Bernard Valentar, Marko Seifried 

mednarodna sodnica: Sanja Miklošič, 

kandidat za mednarodnega sodnika:  Gregor Novak, 

kandidatka za mednarodno sodnico: Eva Tomec 

 

Leto 2016 je za dva mednarodna sodnika, Davida Grila in Ljuba Globačnika, zaradi 

starostne omejitve zadnje leto sojenja na mednarodnem prizorišču. 

 

Razprava je potekala v smeri, kako izbrati najboljše kandidate, ki bodo poslani na 

opravljanje mednarodnega izpita. Vsekakor je bilo mnenje vseh, da mora biti kandidat 

primeren v vseh elementih oziroma kriterijih, ki so pomembni za predstavljanje ZOSS –a v 

svetu.  



Tako je pridobljeno mnenje, da SK ZOSS  v sodelovanju z mednarodnimi sodniki in 

delegati kontrolorji  vsako leto razpravlja o kandidatih in oceni njihove kvalitete, seveda 

ob upoštevanju mnenj kontrolorjev sojenja ZOSS. 

Trenutno je bilo na predlogu SK ZOSS šest kandidatov, ki so bili zadnja leta uvrščeni v 

skupino A2, en kandidat pa se je odpovedal mednarodnemu izpitu (Matjaž Kern), ker ga 

mednarodna scena ne zanima.  

Trije od teh so izrazili mnenje, da še ni čas, da bi se udeležili mednarodnega izpita. Trije 

kandidati pa so pripravljeni prevzeti stroške izpita in se ga bodo udeležili takoj, ko bodo 

predlagani s strani SK ZOSS. 

Po predstavitvi mnenj je bil predlog vseh prisotnih mednarodnih sodnikov, da je v tem 

letu samo en kandidat in to je Daniel Atanasov. Razlogi, ki se navajajo so predvsem v 

tem, da ima Slovenija kvoto mednarodnih sodnikov 10 (prehitra zapolnitev) ,  

pripravljenost sodnika in ocena sodnika zadnje sezone. 

Razprava pa je potekala tudi o opravljanju izpita v tem letu, saj je po neuradnih 

informacijah predvideno, da bosta v letu 2016  organizirana samo dva izpita in to v 

Braziliji in v nekje v Afriki, kar pa bi za kandidata pomenilo velik strošek. 

Tako je mnenje prisotnih, da če se iz razloga prevelikega stroška kandidat letos ne udeleži 

izpita, naslednje leto zaradi tega  ne izgubi možnosti  opravljanja izpita za mednarodnega 

sodnika, ko bi SK ZOSS ponovno pregledala možnosti. 

Zaključek in predlog. 

 

Na sestanku prisotni mednarodni sodniki predlagajo SK, da se v letu 2016 izpita udeleži 

samo Daniel Atanasov. V primeru, da se izpita ne udeleži iz razloga prevelikega stroška, 

ostane v primeru, da še vedno izpolnjuje vse pogoje in kriterije, kandidat za 

mednarodnega sodnika tudi v letu 2017. 

 

 

Sekretar ZOSS: 

Gregor Novak      Predsednik SK  

         Vid Zupančič 

 

 

    

 

 

 

 


