
STROKOVNA KOMISIJA                                                                                                                                                   1. stran od 5 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
STROKOVNA KOMISIJA 
 

Slepšek, 13.6.2017 
 

ZAPISNIK 1. SESTAKA STROKOVNE KOMISIJE  
 
Sestanek je bil 12.6.2017 ob 16:45 uri v Braniku 36 d (pri Emilu Kolencu) 
 
Prisotni : Branko Hrga, Dejan Perčič, Blaž Markelj, Sanja Miklošič, Ljubo Globačnik, Vid 
Zupančič 
 
Ostali prisotni: Jana Prešeren, Emil Kolenc 
 
Odsoten: Brane Maček 
  
Dnevni red:  
  

1.   pozdrav novi komisiji, izvolitev podpredsednika komisije,  

2.   povzetek ocenjevanja in pregled dodatnih ocenjevanj sezone 2016/17,  

3.   prošnje za D-K, kandidati skupine B3,  

4.   priprava predlogov list D-K, A in B liste za sezono 2017/18,  

5.   seminarji in testiranja pred in med sezono 17/18 – posledice neudeležbe in ne 
opravljanja  testiranja,  

6.   pomanjkanje sodnikov, način pridobivanja novih,  

7.   razprava o delu D-K,  

8.   udeležba na trenerskih seminarjih,  

9.   zasedenost in odpovedi,  

10. razno (obvezno sojenje prijateljskih tekem pred sezono, spremljanje mladih sodnikov 
v DOS, …).  

 
Ad. 1 Vse prisotne je najprej pozdravil predsednik Strokovne komisije Vid Zupančič.        

Posebno je pozdravil novega člana SK Ljuba Globačnika. Predlagal je izvolitev 
podpredsednika komisije in po kratki razpravi je bila za podpredsednico komisije 
soglasno izvoljena Sanja Miklošič. V isti točki je predstavil tudi dnevni red sestanka s 
katerim so se prisotni strinjali. 

  
Sklep 1: Za podpredsednico Strokovne komisije je soglasno izvoljena Sanja Miklošič. 
 
Ad. 2  Povzetek ocenjevanja in dodatnega ocenjevanja v sezoni 2016/17.  
   Po analizi je ugotovljeno, da je doseženo zadostno število ocen (462), kar je primerljivo s 

prejšnjimi sezonami.  Na A listi nastaja velik problem zaradi težavnosti tekem, 
posledično pa zagotovitev enakomernega števila ocen v vseh skupinah.  
Sodniki zelo hitro napredujejo, kar pa pomeni, da so v skupini A3 neizkušeni sodniki, ki 
še nimajo avtoritete. Tako ti sodniki težkih tekem, na katerih so prisotni D-K, še ne 
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sodijo. Potrebno bo poskušati zagotoviti več kontrol tem sodnikom v začetku sezone na 
lažjih tekmah in kasneje tudi na kakšni težji tekmi.  

 Na B listi so največji problem odpovedi in zasedenost sodnikov. Zelo težko je zagotoviti 
kontrolo ravno takrat, ko ima sodnik »čas« soditi, in pokazalo se je, da je kar nekaj 
kontrol odpadlo zaradi tega razloga. Drug problem, ki nastaja, pa je v tem, da so po 
pravilniku kontrole razdeljene tako, da ima vsak klub 2. DOL določene 3 kontrole na 
sezono. V 2. DOL pa imamo trenutno eno moško drugo ligo in dve ženski drugi ligi. V 
drugi ženski ligi so tekme po težavnosti na nižjem nivoju in posledično tudi lažje za 
sojenje in kontrolor velikokrat nima kaj ocenjevati. Potrebno bo razmišljati o možnosti 
večjega števila kontrol na moških tekmah in mogoče zmanjšati število kontrol na ženskih 
tekmah. 

  
 Negativne ugotovitve kontrolorjev pri kontrolah: 

- nedisciplina na tekmah in ne ukrepanje ob nešportnih obnašanjih (vodenje tekme),  
- neenakomeren in prenizek kriterij na ženskih tekmah,  
- posamezni nečisti odboji na moških tekmah,  
- kontrola mreže in srednje črte,  
- predstavitev, napetost, koncentracija ( mlajši sodniki) 

 
Pozitivne ugotovitve: 
- gibanje,  
- kontrola igralne površine,  
- sodelovanje in pomoč prvemu sodniku,  
- kontrola klopi in prostora za ogrevanje. 

Sklep: Na seminarjih bo poseben poudarek na napakah, ki so bile najpogostejše z namenom, 
da se v naslednji sezoni zmanjšajo. 
  
Ad. 3  Prošnje za D-K, kandidati skupine B3.  
 Na razpis za D-K, ki ga je objavila komisija skladno z 21. členom Pravilnika ZOSS, sta 

prispeli dve prošnji v zahtevanem roku s soglasji DOS in sicer: prošnja kandidata Davida 
Grila in prošnja kandidata Petra Končnika.  

 Komisija je obravnavala obe prošnji in sklenila: 
  
Sklep 2: Prošnji Davida Grila se ugodi soglasno. Kandidat David Gril izpolnjuje vse 

pogoje razpisa in   pravilnika SK ZOSS, zato se uvrsti na listo D-K za tekmovalno 
sezono 2017/18. 

  
Sklep 3: Prošnjo Petra Končnika se zavrne z izglasovano večino. Kandidat Peter Končnik 

ne izpolnjuje pogojev 26. člena pravilnika SK ZOSS in se ne uvrsti na listo D-K za 
tekmovalno  sezono 2017/18. 

 
 Na razpis za skupino B3, ki ga je SK objavila skladno z 12. členom Pravilnika ZOSS so 

DOS-i prijavili 7 kandidatov. Komisija je pregledala predloge in ugotovila, da je DOS 
Ljubljana pravilno s prošnjo prijavilo drugo  kandidatko. Komisija je po krajši razpravi 
potrdila vseh sedem kandidatov. 

 Komisija ugotavlja, da nekateri prijavljeni kandidati v sezoni pred prijavo niso imeli 
spremljanj pri sojenju, zato je sklep komisije, da v bodoče na B listo v skupino B3 DOS 
ne more prijaviti kandidata, če mu ne zagotovi vsaj dve spremljanji v tekmovalni sezoni 
pred prijavo. 

 



STROKOVNA KOMISIJA                                                                                                                                                   3. stran od 5 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Sklep 4: Komisija uvršča v skupino B3 vse kandidate (7), ki so jih pravilno predlagali 
DOS- i. 

Sklep 5: DOS lahko na B listo v skupino B3 prijavi kandidata, kateremu je zagotovil 
najmanj dve spremljanji v tekmovalni sezoni pred prijavo. 

 
Ad. 4 Priprava predlogov list D-K, A in B liste za sezono 2017/18.  

Člani SK so prejeli dodatno gradivo z razvrstitvami sodnikov v tekmovalni sezoni 
2016/17, tabelo uvrstitve sodnikov zadnjih štirih sezon in predlog list za sezono 2017/18 
s prikazanimi predlogi napredovanj in izpadanj sodnikov. Predsednik komisije, ki je 
zadolžen za ocene, je komisijo seznanil s tem, da je ocene v programu pregledal tudi 
član SK Branko Hrga, kar je Branko Hrga tudi potrdil. Pregled je potreben, da ne bi prišlo 
do napak pri tiskanju oziroma prenašanju ocen na papir. Po pregledu vsega gradiva je 
bilo narejenih nekaj popravkov predlogov in pripravljeni so bili predlogi list in skupin za 
tekmovalno sezono 2017/18. 

Komisija je pri pregledu statistike zasedenosti sodnika Klemna Stropnika (DOS Koroška) 
ugotovila, da je imel kandidat, ki bi po povprečju ocen in mnenju DOS napredoval na A 
listo, 22 sobotnih zasedenosti in skupaj 197 zasedenosti. Komisija je soglasno odločila, 
da Stropnik Klemen ne napreduje na A listo. 

Komisija je ugotovila, da je imel sodnik David Kene, sodnik v skupini B3 med sezono 
2016/17 dva disciplinska postopka, v katerih mu je bila dokazana krivda. Soglasna 
odločitev komisije je, da sodnik David Kene ne napreduje v skupino B2. DOS-e se 
obvesti, da strokovno komisijo seznanjajo z odločitvami disciplinskih postopkov v DOS. 

Po dokazih, ki jih je poslal sodnik Dejan Holzl, ga komisija uvršča na B listo v skupino B2 
za sezono 2017/18. Sezono 2016/17 pa mu komisija upošteva kot mirovanje, saj je bil v 
bolniškem staležu v trajanju cele tekmovalne sezone 2016/17. Komisija bo redno 
spremljala njegovo sojenje in v primeru odpovedi ali pretirane zasedenosti tudi ukrepala. 

Predsednik komisije popravke vnese v predlog list in jih pošlje v potrditev predsedstvu 
ZOSS. 

Sklep 6: DOS mora v primeru disciplinskega postopka proti sodniku obvestiti SK. 

Sklep 7: Predsednik komisije pripravi dokončne predloge list za sezono 2017/18 in jih 
pošlje v potrditev predsedstvu ZOSS.     

 

Ad. 5 Seminarji in testiranja pred in med sezono 2017/18 – posledice neudeležbe in ne   
opravljanja  testiranja. 

 Seminar za sodnike A, B list in D-K bo 2. septembra 2017 v organizaciji DOS Ljubljana. 
DOS-i pa morajo organizirati seminarje od 7. do 14. septembra 2017. Komisija priporoča 
DOS-om organizacijo izobraževanja za pisanje elektronskega  zapisnika, za vse 
sodnike.  

 Obvezno testiranje za vse sodnike bo predvidoma od 15.9. do 20.9. 2017 (dve reševanji) 
in drugi termin od 22.9. do 27.9. 2017 (eno reševanje). Sodnik, ki ne bo uspešen v dveh 
terminih, bo imel možnosti ponovnega  reševanja čez 30 dni. Če bo tehnično izvedljivo, 
se sodnikom po tretjem reševanju pokažejo vsi odgovori, pri katerih je bil sodnik 
neuspešen, vendar samo v primeru, če je redno opravljal testiranja. V tem času sodnik 
ne more biti delegiran na tekme v organizaciji  OZS. Za sodnike, ki testiranja ne bodo 



STROKOVNA KOMISIJA                                                                                                                                                   4. stran od 5 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

opravili v četrtem reševanju, se organizira dodatni seminar s plačilom kotizacije. Ti 
sodniki test rešujejo na seminarju. 

 Seminarji pred drugim delom morajo biti izvedeni do 7.1.2018. Komisija pripravi gradivo 
za eno uro, ostali čas pa je namenjen pogovoru sodnikov o njihovem sojenju v prvem 
delu.  

 Testiranje se izvede od 8. do 14. januarja 2018, prvi termin (dve reševanji) in od 17.1. do 
21.1. 2018 drugi termin (eno reševanje). Sodnik, ki je neuspešen tudi v drugem terminu, 
se mu neuspešnost šteje pri pripravi list in sodnik ne more napredovati po koncu 
sezone. 

Sklep 8: Seminar za sodnike  A in B list in D-K pred sezono 2017/18 bo 2. septembra 2017  
v organizaciji DOS Ljubljana. DOS-i morajo organizirati seminarje za sodnike C list 
od 7. do 14. septembra 2017.  

Sklep 9: Testiranje za vse sodnike bo 15.9. do 20.9. 2017 prvi termin – dve reševanji. 
Drugi termin – eno reševanje bo 22.9. do 27.9. 2017. Če bo tehnično izvedljivo se 
sodnikom po tretjem neuspešnem reševanju pokaže vse odgovore, pri katerih so 
bili neuspešni. Sodnik, ki ni uspešen v drugem terminu, ima še eno možnost 
reševanja čez 30 dni, vendar v tem času ni delegiran na tekme pod okriljem OZS. 
Za sodnike, ki ne bodo uspešni v tretjem terminu se organizira seminar s plačilom 
kotizacije . Na seminarju opravljajo tudi test. 

Sklep 10: DOSI- i morajo organizirati obvezen seminar za sodnike vseh list in D-K pred 
drugim delom do 7.1. 2018.  

Sklep 11: Testiranje pred drugim delom za vse sodnike bo 8.1. do 14.1. 2018, prvi termin - 
dve reševanji. Drugi termin – eno reševanje bo 17.1. do 21.1. 2018. Sodnik, ki v 
drugem terminu ne bo uspešen, ne more napredovati po končani  tekmovalni 
sezoni, neuspešnost pa se mu upošteva pri pripravi list za sezono 2018/19. 

Ad. 6: Pomanjkanje sodnikov, način pridobivanja novih. 

Zelo pereč problem, saj se poskuša na vse načine pridobiti nove sodnike. Predsednica 
pove, da je bila v Šoštanju prikazana zgibanka, na kateri je bilo lepo prikazano kako 
postati sodnik in veliko teh zgibank je bilo tudi podeljenih na dnevu vseslovenske 
odbojke. Prav tako je bilo na turnirju DOS-ov na Koroškem vsakemu udeleženemu DOS-
u dodatno dodeljenih 100 zgibank, ki naj bi jih DOS-i razdelili v klubih. 

Na dan turnirja DOS so bili v Prevalje  povabljeni vsi klubi Koroške, kjer je pomanjkanje 
sodnikov največje. Žal sta se od vseh povabljenih povabilu odzvala samo dva bližnja 
kluba. Tudi predstavnika obeh klubov sta v pogovoru zatrdila, da ni zanimanja mladih 
igralcev za prehod med sodnike, čeprav se trudijo. Vsekakor je potrebno še poskušati s 
klubi v ostalih regijah. 

Ad. 7:  Razprava o delu D-K. 

Glede na pripombe sodnikov, da so nekateri pisni komentarji napisani nestrokovno in 
pomanjkljivo, je sklep komisije, da te komentarje pregledajo vsi kontrolorji v sestavi SK  
in v primeru ugotovitve vseh, da je komentar napisan pomanjkljivo, ali celo napačno, se 
kontrolorja opozori na napako in zahteva popravek ali korekcijo komentarja.  

Sklep 12: Ob ugotovitvi dvomljivo napisanega komentarja, komentar pregledajo vsi 
kontrolorji, člani komisije in v primeru ugotovitve, da je komentar pomanjkljivo ali 
napačno napisan o tem obvestijo kontrolorja, ki ga mora dopolniti ali popraviti.   
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Ad. 8:  Udeležba na trenerskih seminarjih. 

Kot vsako leto doslej, se je potrebno dogovoriti s predstavniki trenerske organizacije, da 
bi pred sezono  sodelovali na trenerskem seminarju v septembru, na katerem je 
prisotnih največ udeležencev seminarjev. Po uskladitvi terminov se določi dva 
predstavnika, ki bosta predstavila temo, ki bi jo skupno s TO določili ob dogovarjanju 
termina. Po zanimanju na lanskem seminarju je bil čas 30 minut prekratek in s TO se je 
potrebno dogovoriti vsaj za dve šolski uri. 

 

Ad. 9:  Zasedenost in odpovedi.  

Statistika kaže, da je zasedenost sodnikov še vedno zelo velika, kar povzroča težave pri 
delegiranju in posledice tega so tudi te, da včasih na težjih tekmah sodita dva 
neizkušena sodnika. Večkrat se pojavi, da pooblaščenec za delegiranje nima več 
sodnika »v rezervi« in v primeru nepredvidene situacije nima možnosti objektivno 
delegirati. Komisija bo spremljala statistiko zasedenosti in odpovedi ter le te upoštevala 
pri pripravi list za naslednjo sezono.  

 
Ad. 10: Razno: 

- komisija je mnenja, da ni potrebno z dokazili spremljati, ali je sodnik sodil trening 
tekme pred sezono, bo pa navodilo kontrolorjem, da pri ugotovitvi, da sodnik ni sodil 
trening tekem, to upoštevajo pri sami oceni na tekmi;  

- poraja se vprašanje, kaj narediti v primeru, če drugi sodnik zahteva od prvega 
sodnika določen postopek, ki je v skladu s pravili, prvi sodnik pa ga zavrne in odloči 
po svoje in s tem povzroči hujše kršenje pravil. Komisija bo v takem primeru 
ugotovila dejansko krivdo obeh in po ugotovitvi tudi ukrepala skladno z ugotovitvam;  

- vse več je pripomb klubov, da sodniki - zapisnikarji na tekmah uporabljamo telefon 
za pisanje sporočil (med tekmo). Komisija je mnenja, da je to res neodgovorno in da 
zaradi tega prihaja do napak, zato je mnenje komisije, da se telefona v času tekme 
ne sme uporabljati.  

- predsednik komisije je pojasnil potek razpisa izpita za sodnike začetnike, ki naj bi bil 
v Šempetru 22.4.2017. Klubi so na izpit prijavili skupaj 14 kandidatov. Osem 
kandidatov je odpovedalo svojo udeležbo po nekaj dneh, dve kandidatki sta na ta 
dan igrali malo odbojko, dva kandidata sta bila premlada in tako je bil izpit 
odpovedan. Klubi so mnenja, da je skupni izpit kandidatov na enem mestu za njih 
prevelik strošek, zato želijo, da se izpiti za sodnike začetnike opravljajo na njihovih 
področjih. 

- podan je bil predlog, da se pozove klube, naj opremijo pobiralce žog v enotne 
majice, ki se razlikujejo od igralnih dresov. 

 
Sklep 13:  Na odbojkarskih tekmah sodnikom  ni dovoljena uporaba telefona, za merjenje 

časa naj uporablja ročno uro. Ročna ura je obvezni del sodniške uniforme. 
  
Seja je bila zaključena ob 20:45 uri.  
 
Komisija se zahvaljuje Emilu Kolencu in njegovi družini za pogostitev in prijetno bivanje v 
njihovem kraju.  
 
Slepšek, 13.6.2017                                                                         Predsednik SK 
                 Vid Zupančič  


