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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
Strokovna komisija ZOSS 
 
 
Datum: 03.06.2016 
 
 
Zadeva:   Zapisnik 7. seje Strokovne komisije ZOSS 
 
Sejo je sklical predsednik SK, Vid Zupančič. 
Seja je bila  31.5.2016 ob 18. uri na naslovu Moste 40g, Komenda (pri predsednici Jani)  
 
Prisotni člani SK: Sanja Miklošič, Dejan Perčič, Vid Zupančič, Blaž Markelj; Emil Kolenc, Branko Hrga 
Ostali prisotni: Branko Maček (sekretar tekmovanj OZS), Jana Prešeren (predsednica  ZOSS) 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda, 
2. pregled in potrditev zapisnika 6.seje SK, 
3. pregled korespondence in sklepov zadnjega obdobja, 
4. krajša analiza ocenjevanja, dodatna ocenjevanja, 
5. pregled sodniških list za sezono 2015/16, 
6. predlog list in skupin sodnikov za sezono 2016/17, 
7. delegati - kontrolorji v sezoni 2015/16 in sezoni 2016/17, 
8. razpis za sodnike skupine B3, 
9. seminarji pred in med sezono 2016/17, 
10. razno, (testiranja, sodniki začetniki, zasedenosti …..). 

 
 
Ad. 1) Potrditev dnevnega reda. 
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. 
 
SKLEP 1:  Dnevni red je soglasno potrjen. 
 
Ad. 2) Potrditev zapisnika 6. seje in pregled korespondence 
Na zapisnik 6. seje ni bilo vsebinskih pripomb. Predsednik je prisotne seznanil, da ni bil realiziran 5. 
sklep 6.seje. 
 
SKLEP 2:  SK ZOSS potrjuje zapisnik 6. seje. 
 
Ad. 3) Pregled korespondence in sklepov zadnjega obdobja, dodatna ocenjevanja 
Člani komisije so bili seznanjeni s korespondenčno razpravo zadnjega obdobja in ugotovljeno je, da je 
korespondenca med člani komisije in s predsedstvom potekala dobro in da ni bilo velikih razhajanj v 
razpravah, vse pa sprejeto z večinsko odločitvijo. 
Pri pregledu poročil dodatnega ocenjevanja je ugotovljeno, da so sodniki na dodatna ocenjevanja prišli 
v večini dobro pripravljeni in svoje delo opravili zelo dobro.   
 
SKLEP 3: Korespondenčno delo komisije je zelo dobro, zato bo komisija s takim delom 
nadaljevala in o zadevah odločala korespondenčno tudi v bodoče. 
 
Ad.4) Krajša analiza ocenjevanja, dodatna ocenjevanja 
Predsednik, ki je hkrati zadolžen tudi za pregled ocenjevanja, je člane komisije seznanil s potekom 
ocenjevanja v sezoni. Ocenjevanje v primerjavi s predhodnimi sezonami je primerljivo in dobro. Se pa 
pojavlja problem, ki je ugotovljen že v prejšnjih analizah. Zaradi pomanjkanja sodnikov je njihovo 
napredovanje hitrejše, kot bi želela komisija in tako so na A listo uvrščeni mladi sodniki, ki še ne 
morejo soditi najtežjih tekem in zato so manj delegirani. Tako se pojavlja, da imajo sodniki skupine A3 
nekaj manj ocen. Omenjeni sodniki imajo sicer dovolj ocen za razvrščanje, je pa mnenje komisije, da 
bi bili potrebni več kontrol zaradi izobraževanja. 
Pri kontrolorjih je bilo tudi nekaj problemov, na kar so opozarjali že sodniki bodisi telefonsko, ali na 
tekmah (enkrat pritožba na e-mail). Komisija bo naredila vse, da se te nepravilnosti odpravijo. 
Posebno podrobno o tem delu analize bo razprava potekala na posvetu D-K pred začetkom sezone. 
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Ad. 5 Pregled list in uvrstitev sodnikov v sezoni 2015/16  
 
Predsednik je na sejo prinesel v vpogled pripravljene liste (stiskane), na katerih so po originalnem 
računalniškem izpisu iz programa ocenjevanja prikazane ocene sezone 2015/16.  
 
SKLEP4: Komisija se je seznanila z listami in vrstnim redom sodnikov za sezono 2015/16. 
 
Ad. 6) Predlog list in skupin sodnikov za sezono 2016/17 
Predsednik je pripravil predloge list za sezono 2016/17 in po pregledu poročil z dodatnih ocenjevanj  
za napredovanje sodnikov,  razpravi in nekaterih popravkih je bil dokončno oblikovan predlog list 
sodnikov za sezono 2016/17.  
Predlog liste delegatov – kontrolorjev bo sestavljena po obravnavi prispelih prošenj za nove delegate - 
kontrolorje 
 
SKLEP 5: Predlog list za sezono  2016/17, ki je bil oblikovan in soglasno sprejet na 7. seji SK, 
se  pošlje v potrditev predsedstvu ZOSS. 
 
SKLEP 6: Predlog liste delegatov – kontrolorjev se pripravi in potrdi korespondenčno po 
obravnavi prispelih prošenj kandidatov za nove delegate – kontrolorje in se jih pošlje v 
potrditev predsedstvu ZOSS. 
 
Ad. 7) delegati – kontrolorji v sezoni 2015/16 in sezoni 2016/17   
V sezoni 2015/16 je delo kontrolorja opravljalo 8 kontrolorjev, kar je glede na potrebe zadostno število. 
Po končani sezoni se poslavljata od del Delegata – kontrolorja Emil Kolenc in Stanko Indest, zato je 
komisija razpravljala o potrebi po novih kontrolorjih. Ugotovitev je, da je na DOS-e potrebno poslati 
razpis za nove delegate – kontrolorje in določila tudi datum do katerega je potrebna prijava 
kandidatov. Prošnje morajo kandidati poslati do 15.6.2016. 
 
SKLEP 7: Sekretar ZOSS pošlje razpis za nove D-K. Prošnje morajo biti poslane Sekretarju 
ZOSS do 15.6.2016. 
 
Ad. 8) Razpis za sodnike skupine B3. 
Komisija ugotavlja, da je upad sodnikov v zadnjih sezonah velik in tako je potrebno takoj objaviti razpis 
za sodnike B3 liste in obenem DOS-e obvestiti, da lahko prijavijo več kandidatov, kot dovoljuje 
pravilnik, vendar še vedno naj poskušajo prijaviti res najboljše sodnike v njihovih DOS in ne tiste, ki so 
»na vrsti«. DOSI- i naj prijavijo sodnike do 15.6.2016. Komisija bo predloge pregledala in dokončno 
potrdila, kateri kandidati so primerni. Prav tako DOS-e obvesti, da kandidate seznanijo s predlogom in 
o opravljanju sodniškega izpita 2. razreda, ki bodo predvidoma 9. ali 10. septembra 2016. 
 
SKLEP 8: Sekretar ZOSS takoj pošlje DOS-om obvestilo o prijavi kandidatov za skupino B3. 
DOS – i morajo kandidate obvestiti o prijavi in o opravljanju sodniškega izpita 2. razreda. Izpiti 
so predvideni za 9. ali 10. september. DOS-i morajo kandidate prijaviti do 15.6.2016. 
 
 
Ad. 9) Seminarji pred in med sezono 2016/17 
Po razpravi je mnenje SK, da nadaljuje s skupnim seminarjem sodnikov A in B list in delegatov - 
kontrolorjev. Seminar sodnikov A in B list bo 27. avgusta 2016 v organizaciji DOS Koroška. Razprava 
je potekala o izvedbi praktičnega dela seminarja, ki na zadnjem seminarju ni prinesel pričakovanega, 
zato bo SK poskušala najti način, da se možni praktični del organizira na drugačen način (možnost 
obstaja dvodnevni seminar). 
Seminarje C liste pred sezono 2016/17 morajo DOS-i organizirati do 12.9.2016.  
 
Seminarje pred drugim delom bodo organizirani po posameznih DOS-ih v mesecu januarju. Seminarja 
se morajo udeležiti vsi aktivni sodniki in D-K DOS. DOS-i lahko seminarje združijo. Gradivo za seminar 
bo pripravila SK. Vsi DOS-i morajo seminar organizirati od 2. do 8. januarja 2017.  
 
 
SKLEP 9: Skupni seminar za sodnike A, B list in D-K bo 27.8.2016. Organizator seminarja je 
DOS Koroška. Udeležba na seminarju je pogoj za uvrstitev na listo za sezono 2016/17. 
 
SKLEP 10: DOS-i morajo organizirati seminarje pred sezono za C listo do 12.9.2016. Udeležba 
na seminarju je pogoj za uvrstitev sodnika na listo za sezono 2016/17.  
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SKLEP 11: DOS-i morajo od 2.1.2017 do 8.1.2017 organizirati seminarje, na katerih je obvezna 
udeležba za vse aktivne sodnike in delegate- kontrolorje DOS-a. DOS-i lahko organizirajo 
skupne seminarje. Udeležba na seminarju je pogoj za delegiranje v drugem delu sezone. 
 
10 Razno: 
 
Testiranja pred in med sezono: 
V mesecu septembru bo potekalo obvezno elektronsko testiranje za vse aktivne sodnike in D-K. 
Uspešno opravljeno testiranje bo tudi eden od pogojev za uvrstitev na listo pred za sezono 2016/17. 
Testiranje bo predvidoma od 13.9. do 19.9 za vse sodnike in D-K. Glede na to, da ni informacij o 
spremembah v pravilih odbojkarske igre, bo za testiranje uporabljeno gradivo prejšnje sezone. Če bo 
prišlo do sprememb v pravilih, pa bo upoštevano pri testiranju pred drugim delom. 
Za testiranje bosta pripravljena dva testa in sicer:  

1. test za A in B listo sodnikov ter kontrolorje, 
2. test za C listo sodnikov 

Pri obeh testih za sodnike A, B in sodnike  C, bo način enak, kot v prejšnjih sezonah. Testa bosta 
sestavljena iz: 25 vprašanj za vse sodnike, 15 vprašanj bo naključno izbral računalnik iz sklopa 40 
vprašanj. Glede na ugotovitve prejšnjih testiranj, bo testiranje trajalo krajši čas (teden dni).  
 
Testiranje pred drugim delom bo predvidoma potekalo od 9.1. do 15.1.2017. Test bo sestavljen iz 20 
vprašanj za vse aktivne sodnike in D-K. Pri testu bo uporabljeno gradivo pretekle sezone. Vprašanja, 
ki bodo sestavljena, bi lahko vsebovala tudi ugotovljene negativne posebnosti v prvem delu sezone. 
Uspešnost na testu bo tudi eden od pogojev za delegiranje v drugem delu sezone. 
 
SKLEP 12: Testiranje pred začetkom sezone bo predvidoma trajalo od 13.9.2016 do 19.9.2016. 
Testiranje je obvezno za vse sodnike in D-K. Uspešno testiranje je pogoj za uvrstitev sodnika in 
D-K na listo za sezono 2016/7. 
 
SKLEP 13: Testiranje pred drugim delom bo predvidoma trajalo od 9.1. do 15.1.2017. Testiranje 
je obvezno za vse sodnike in D-K. Uspešno testiranje je eden od pogojev za delegiranje v 
drugem delu. 
 
Izpiti za 1. in 2. razred 
Vsi sodniki, ki napredujejo in nimajo opravljenega izpita za razred, ki je potreben za sojenje na 
določeni stopnji, morajo opraviti sodniški izpit določene stopnje, tisti ki imajo izpit, pa po potrebi 
preverjanje znanja. Tako je komisija določila predviden datum opravljanja izpita in sicer 9. ali 10. 
september 2016. Izpita, oziroma preverjanja znanja se morajo udeležiti tudi kandidati, ki bodo s strani 
DOS-ov prijavljeni v skupino B3. 
 
SKLEP 14: Izpiti in preverjanje znanja za sodnike, ki napredujejo bodo predvidoma 9. ali 10. 
septembra. 
 
Sodniki začetniki: 
Razprava je potekala o izpitih za sodnike začetnike, posebno o praktičnem delu izpita v Šempetru na 
mednarodnem turnirju male odbojke. Ugotovitve s tega praktičnega dela izpita so sledeče: 

 sodniki, ki bodo prihajali na praktični del izpita morajo v DOS-ih  predhodno opraviti teoretični 
del izpita in pridobiti osnove praktičnega znanja in pisanja zapisnika (pravila, sodniški znaki, 
pisk, ….), 

 inštruktorji sojenja na tem izpitu so lahko vsi aktivni sodniki in D-K, 

 potrebno je zagotoviti zadostno število inštruktorjev, 

 rešiti problem s starši na tribunah z geslom: PUSTIMO OTROKE IGRATI IN UČENJA 
SOJENJA. 

Na tem izpitu se je pokazalo, da je to pravi način izobraževanja, oziroma izvajanje praktičnega dela 
izpita, saj se kandidati spoznavajo in pomagajo eden drugemu, pa tudi tekmujejo, kdo bo boljši. 
Ker je bilo na tem izpitu premalo inštruktorjev zaradi odpovedi v zadnjem trenutku, je predlog, da se 
zadolži DOS-e, koliko inštruktorjev morajo zagotoviti za opravljanje izpitov na turnirju. 
 
Razprava je potekala tudi o tem, kako sodnike začetnike vključiti v sistem, oziroma jih vključiti v DOS.  
 
Načrt vključitve sodnikov začetnikov v sistem in DOS pripravita Dejan Perčič in Brane Maček. 
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SKLEP 15: Na praktični del izpita za sodnika začetnika je lahko prijavljen kandidat, ki 
predhodno opravi v DOS-u teoretični del izpita in pridobi osnove sojenja male in mini odbojke. 
 
SKLEP 16: DOS-i so dolžni v sodelovanju s klubi na njihovem področju organizirati teoretični 
del izpita in sodnike seznaniti z osnovami praktičnega dela do 10. aprila 2017. 
 
SKLEP 17: Dejan Perčič in Brane Maček pripravita osnutek načrta, kako je možno vključiti 
sodnike začetnike v sistem in v DOS. 
 
Zasedenost sodnikov: 
Zelo velik problem nastaja pri vpisovanju zasedenosti v sistem, saj sodniki večkrat vpišejo 
zasedenost, čeprav tudi sami niso popolnoma prepričani, ali bo zasedenost nujna, nimajo pa druge 
možnosti, kot vpisati zasedenost, čeprav si jim potem pokaže, da bi lahko sodili. Tako je predlog, da 
se spremeni oblika vpisovanja, ki v osnovi ostaja ista. Spremeni se pa v načinu, da bi sodnik lahko dal 
zasedenost: 

- zaseden (rdeče) 
- verjetno zaseden (zelena, ali druga barva) 

Tako bi imel sodnik možnost vpisati »verjetno zaseden« in bi imel še vedno možnost soditi, če se 
izkaže, da lahko sodi. 
 
SKLEP 18: Programer pripravi dva načina vpisa zasedenosti sodnikov:  

- zaseden,  
- verjetno zaseden. 

 
Sestanek je bil zaključen ob 21,30 uri, 
 
Komisija se zahvaljuje predsednici ZOSS Jani Prešeren in Dejanu Perčiču za izkazano 
gostoljubje. 
 
 
 
 
             
            
                     Predsednik SK 
          Vid Zupančič L. r. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


