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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
STROKOVNA KOMISIJA 
 
Slepšek, 24.8.2016 
 
 

ZAPISNIK POSVETA D-K  
 
Posvet je bil 23.8.2016 ob 18. uri  v prostorih Vile Rožle (MZPM Velenje)  v Velenju 
 
Prisotni D-K: Branko Hrga, Janko Plešnik, Vid Zupančič, Peter Končnik, Branko Maček, Jure Stegnar, 
Ljubo Globačnik 
 
Odsoten D-K: Brane Hrovat 
  
Dnevni red: 1. pozdrav  

 2. analiza ocenjevanja 2015/16 (razprave o pisnih komentarjih) 
 3. delo delegata- kontrolorja v sezoni 2016/17 (oprema, organizacija tekme, ocenjevanje) 
 4. pregled posnetkov pred seminarjem in zaključkov  
 5. razno (mnenja, navodila9 

 
Ad. 1 Vse prisotne je pozdravil predsednik SK Vid Zupančič. Posebno je pozdravil med prisotnimi 

novega D-K Ljuba Globačnika, obvestil prisotne o prenehanju aktivnosti dveh dolgoletnih 
sodelavcev Stanka Indesta in Emila Kolenca.  

 
Ad. 2  Analiza ocenjevanja v sezoni 2015/16  
 
 Vid Zupančič je v kratkem poročilu predstavil analizo ocenjevanja. Osem D-K je delalo dobro in 

tudi kvota ocen je primerljiva s predhodnimi sezonami. Nekaj težav se pojavlja v težji razporeditvi 
kontrol na A listi, saj so tekme zahtevne, sodniki A3 so še neizkušeni in kot taki težko sodijo težke 
tekme. Posledično temu imajo sodniki skupin A1 in A2 nekaj več ocen, kot sodniki A3.  

  
 Na B listi so bile kontrole razporejene zelo dobro. Dva sodnika nista imela zadostnega števila 

kontrol, ker sta odpovedovala tekme že ob napovedani kontroli. O njuni uvrstitvi je odločala SK. 
   
 Pri pregledu spremljevalnih listov po DOS je ugotovljeno, da so v nekaterih DOS – ih oznake 

sodnikov preveč levo, oziroma sodniki, ki so bili spremljani so dobili oznake a in b, posledično 
temu zelo visoko številčno oceno, pa niso s strani DOS predlagani za napredovanje. 

  
 Najpogostejše negativne ugotovitve kontrolorjev: 

- disciplina na tekmah, 
- kontrola dotikov igralcev z mrežo (novo pravilo dotika) 
- zahteve po prekinitvah, 
- koncentracija na tekmah (zlasti, ko je tema med tednom), 
- vodenje tekme, 
- nizek kriterij stopnji tekmovanja 

 
Kaj se je vidno izboljšalo: 
- enakomeren (izenačen) kriterij, 
- manj napak pri oceni zadržanih žog in dvojnih dotikov, 
- gibanje sodnika, 
- občutek za igro, 
- sodelovanje 
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Po ugotovitvah se je sojenje veliko izboljšalo, kar kaže tudi višje povprečje ocen sodnikov in 
kontrolorjev, ter vsekakor sojenje na dodatnih ocenjevanjih, kjer je bilo kar veliko pohval s strani 
trenerjev in (predstavnikov) klubov. 
 
Kontrolorji so delali dobro. Bilo je nekaj napak v pisanju komentarjev, na kar so bilo kontrolorji  
opozorjeni takoj po izdelani oceni in te napake so kontrolorji sproti popravljali. Tudi v bodoče bo 
ocenjevanje oblikovano na enak način, kakor tudi kontrola ocen. Ocene vseh kontrolorjev bo 
pregledoval predsednik SK, Vid Zupančič, njegove ocene pa po sklepu član SK, Branko Hrga.  
 
Na e-mail pritožbe je prišla samo ena pritožba na delo kontrolorjev in je bila obravnavana na SK. 

  
Ad. 3  Delo delegata-kontrolorja v sezoni 16/17  
 Poudarek posveta - enotno delo delegata na tekmi in enotno ocenjevanja sodnikov. V 

sodelovanju s Sekretarjem tekmovanj je ugotovljeno, da je bilo nekaj napak pri organizaciji 
tekem, posebno na tekmah, ko ni bilo na tekmi D-K. V takih primerih so se sodniki opustili in 
dovolili stvari, ki niso v skladu s pravilniki. Največ pripomb je bilo: 

 
Oprema igralcev – dovoljevanje nedovoljene opreme 
potrebno je upoštevati dopis, ki so ga prejeli sodniki in klubi s strani Sekretarja tekmovanj in 
predsednika SK. Podrobno je potrebno še na seminarju natančno razložiti, kaj je dovoljeno in 
kaj ne.  
Novost v sezoni 2016/17 je velikost številk na prsih 15 cm, na hrbtu 20 cm. Če bi ekipa imela 
manjše številke ji dopustimo igrati in označimo v poročilo o tekmi. (fotografija) 
 
Organizacija tekme in predpisani pogoji – bilo je nekaj pripomb  
delegat – sodnik mora zahtevati vse, kar je s pravilniki določeno. V primeru, da organizator 
ne more zagotoviti manjših zahtevkov, pa mora D-K ali sodnik zapisati v Poročilo o tekmi. 
Na tekmah je potrebno preprečiti navijanje in komentiranje preko javnega ozvočenja v času 
trajanja igre. 
 
Licence igralcev in trenerjev – nekaj nedoslednosti, posebno pri mlajših kategorijah 
Licence lahko ekipe in trenerji pokažejo tudi v elektronski obliki na računalniku, tablici ali 
pametnem telefonu. 
Natančno pregledati vse licence in tudi akreditacije, ter nepravilnosti vpisati v protokol o 
tekmi. Sekretar tekmovanj pripravi nov obrazec 5, na katerem se bo tudi vpisoval uradni 
statistik tekme. Uradni statistik tekme bo lahko samo statistik z licenco in ne more sedeti ter 
opravljati svoje naloge za zapisnikarjevo mizo. 
Vodji ekipe v mlajših kategorijah ni potrebno biti na igralnem področju, mora pa biti prisoten  v 
dvorani. 
 

 
Ad. 4 Ogled posnetkov sojenja 

Z nekaterimi manjšimi popravki razlage posnetkov je mnenje enotno, da so posnetki dobri in se 
jih z razlago prikaže na seminarjih. 
 

 
Ad. 5 Razno 

- novi pravilnik dopušča D-K in sodnikom – kontrolorjem A1, da lahko ukrepajo na tekmi v 
primeru hujšega kršenja, če je nevarnost za ponovitev tekme (dobijo izkaznice), 

- dolžnost kontrolorja na tekmi, ko je v vlogi gledalca je, da v primeru opustitve sodnika, 
oziroma nevestnega sojenja napiše poročilo in ga pošlje SK, 

- D-K ali sodnik naj tudi posreduje in s tem pomaga na mlajših kategorijah pri sojenju, ko 
obnašanje trenerja presega vse meje, vendar mora o tem napisati poročilo, 

- V sezoni 2016/17 bodo na tekme 1. DOL – M  delegirani tudi linijski sodniki, k i pa za prvi del 
ne bodo opravičeni do potnih stroškov, pripada pa jim taksa za sojenje, zato je potrebno v 
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DOS-ih pripraviti linijske sodnike, da bodo znali opravljati delo linijskega sodnika. Vsekakor 
morajo linijski sodniki soditi pripravljalne tekme in turnirje pred začetkom sezone. 

 
Po točki razno je sledila še šesta točka, ki sta jo pripravila Ljubo in njegova partnerka. Obema 
iskrena hvala v imenu vseh za organizacijo in pogostitev. 
 

                                                           Zapisal: 
         Zupančič Vid                                                                                            


