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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 

Strokovna komisija ZOSS 

1. dopisna seja Strokovne komisije  od  25.8.2017 do 22.12.2017 

V razpravi so sodelovali člani komisije: Blaž Markelj, Sanja Miklošič, Branko Hrga, Dejan 
Perčič, Ljubo Globačnik in Vid Zupančič.  

 
Ad. 1: Prošnja za sojenje in opravljanje dela kondicijskega trenerja  

Strokovna komisija ZOSS je dopisno razpravljala o prošnji sodnika Matije Dugarja. 
Glede na to, da bo opravljal delo kondicijskega trenerja in bo tako aktivno delal v klubu 
1. DOL (Salonit Anhovo iz Kanala) je komisija soglasno odločila, da sodnik ne more 
istočasno soditi na A in B listi. Ne glede na to, da je že potrdil aktivnost za sezono 
2017/18, lahko še vedno zaprosi za mirovanje in bo v sezoni 2017/18 miroval, kar pa 
pomeni, da ne more soditi članskih tekmovanj, lahko pa sodi mlajše selekcije (19. člen 
Pravilnika SK).  

Sklep1: Matija Dugar ne more biti uvrščen kot aktivni sodnik na A in B listi v sezoni 
2017/18, ker bo aktivni kondicijski trener članske ekipe Salonita. Prošnja se 
zavrne, sodnik pa lahko zaprosi za mirovanje in miruje na A listi v skupini A2. 

 

Ad. 2:  Prošnje za izostanek na seminarju A-B v Kamniku 2.9.2017 

Strokovna komisija je prejela prošnje za izostanek na seminarju A-B, ki bo 2.9.2017 v 
Kamniku. Komisija je prošnje pregledala in razpravljala o udeležbi in odsotnosti na 
seminarjih v preteklih sezonah in soglasno odločila.  

  
Sklep 2: Sodniki in D-K, ki se morajo za uvrstitev na listo udeležiti enega od seminarjev 

C, razen seminarja v matičnem DOS: 
Domen Mohorčič, Bernard Valentar, Igor Luzar , David Gril. 
Jure Stegnar se zaradi bolezni lahko udeleži seminarja DOS – Dolenjska. 

 
Sklep 3: Sodnik Gašper Obid se mora za uvrstitev na listo v sezoni 2017/18 udeležiti 

seminarja A-B v Kamniku 2.9.2017. 
 
Ad. 3: Sojenje kljub preseženi starosti 

Člani SK so odločili, da se sodnikom, ki so presegli starostno omejitev, zaradi 
pomanjkanja sodnikov dovoli uvrstitev na C listo, morajo pa opraviti testiranje in se 
udeležiti enega od seminarjev pred sezono 2017/18. Ti sodniki so: Gril Štefan – 
Koroška, Kavčič Branko - Gorenjska in Spačal Boris – Maribor.  

 
Ad. 4: Uvrstitev novega sodnika, po opravljenem izpitu pred tekmovalno sezono 

Sodnikom, ki bodo po  končani tekmovalni sezoni 2016/17 in do začetka tekmovalne 

sezone 2017/18 (4.10.2017) opravili izpit tretjega razreda in bodo prvič uvrščeni na C 

listo ni potrebno opravljati testiranja pred tekmovalno sezono 2017/18. Omenjeni sodniki 

bodo morali opravljati januarsko testiranje pred drugim delom.  

Sodniki, ki bodo opravljali izpit po 4.10.2017 pa v sezoni 2017/18 ne bodo opravljali 

testiranj.  

Sodniki »povratniki« pa morajo opraviti obe testiranji (pred tekmovalno sezono in pred drugim 
delom). 
Vsi sodniki se morajo udeležiti zahtevanih seminarjev. 
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Ad. 5: Neuspešno opravljena testiranja 

Po zaključku testiranja sodnikov A in B liste je ugotovljeno, da je sodnik Luka Lenarčič 

reševal test  v prvih dveh terminih samo enkrat od treh možnosti in to v prvem poskusu 

in bil neuspešen. Test je imel možnost reševati še dvakrat, vendar ga ni reševal. Tako 

lahko test rešuje še enkrat v tretjem terminu, četrto reševanje čez 30 dni. V tem času 

sodnik ni delegiran na tekme v organizaciji OZS.  

Po končanem drugem terminu testiranja C je ugotovljeno, da dva sodnika testa nista reševala v 
obdobju obeh terminov in trije sodniki niso bili uspešni pri reševanju testa, vendar nihče od 
treh  ni izkoristil vseh možnosti reševanj. 
 
Sodniki, ki niso bili uspešni, oziroma testa niso reševali v dveh terminih (tri reševanja) so: 

1.       Ariana Sara DI PALMA  Koper 
2.       Tom ZOREC                      Koper 
3.       Daniela PEJIČ    Koper 
5.       Klara BOHORČ   Ljubljana  
6.       Luka ŠVENT                     Dolenjska   

Sklep 4: Sodnikom, ki testa niso uspešno rešili v dveh terminih (tri reševanja) se test 
ponovno odpre v četrtek 2. novembra 2017 ob 12. uri in bo odprt do ponedeljka 6. 
novembra 2017 do 23.59. ure. Sodniki imajo možnost enega reševanja. Do 
uspešno opravljenega testiranja sodniki ne morejo biti delegirani. 

Sklep 5: Sodnik Luka Lenarčič ne more biti delegiran na odbojkarske tekme v 
organizaciji OZS od 26.9.2017 do 26.10.2017. 

 
Ad. 6: Spremljanje mladih sodnikov 

Strokovna komisija je na osnovi dopisovanja ugotovila, da bo spremljanje mladih 
sodnikov bolj pregledno na način, da se DOS-e pozove naj pošljejo seznam 
spremljevalcev za sezono 2017/18. Spremljevalci so lahko aktivni sodniki in aktivni 
kontrolorji. SK bo seznam pregledala in potrdila. Za te spremljevalce je priporočljivo, da 
sedijo za zapisnikarjevo mizo, lahko pa spremljajo sodnika tudi s tribune. DOS-i lahko za 
interno spremljanje predlagajo tudi spremljevalce, ki niso aktivni, vendar za njihovo delo 
odgovarjajo Strokovni komisiji DOS-ov. Neaktivni spremljevalci niso vključeni v sistem. 

 
Sklep 6: Sekretar ZOSS pošlje DOS-om zahtevo za spremljevalce mladih sodnikov za 

tekmovalno sezono 2017/2018. Spremljevalci morajo biti aktivni na eni od 
potrjenih list v tekmovalni sezoni 2017/18. DOS-i morajo predlagati kandidate za 
katere smatrajo, da imajo dovolj znanja in izkušenj, ki jih lahko prenašajo in 
pomagajo mladim sodnikom za napredovanje.  
DOS-i lahko za interno spremljanje uporabijo tudi kandidate, ki niso aktivni, 
vendar za njihovo delo odgovarja Strokovna komisija DOS. Neaktivni 
spremljevalci niso vključeni v sistem. 

 
Ad. 7: Odgovor na dopis CEV 

Strokovna komisija je prejela dopis z navodili in obrazec CEV. Komisija mora izpolniti 
obrazec v štirih zahtevah in ga poslati na Odbojkarsko zvezo Slovenije. Zahteve so: 

1. Predlog o podpori sodniškemu delegatu Petru Končniku za sezono 2018. 
2. Vrstni red sodnikov za CEV, ki ga predlaga NF  (SK ZOSS). 
3. Določiti je potrebno TOP sodnika. 
4. Določiti dva perspektivna sodnika. 
 

Posvetovalna razprava komisije je pokazala:  
1. Večinsko stališče komisije je, da komisija ne podpira sodniškega delegata Petra 

Končnika  za sezono 2018. 
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2. Soglasno stališče komisije, da se upošteva vrstni red sodnikov po končanem 
ocenjevanju tekmovalne sezone 2016/17. 

3. Soglasna stališče, da se predlaga TOP sodnika prvouvrščeni sodnik po 
končanem ocenjevanju tekmovalne sezone 2016/17.  

4. Večinski predlog komisije dveh perspektivnih sodnikov: 1. Bernard Valentar in 2. 
Gregor Novak 

 
Sklep 7: Strokovna komisija ZOSS je večinsko izglasovala, da Petra Končnika ne podpira 

za opravljanje dela sodniškega delegata na CEV za sezono 2018.  
Večinsko je komisija izglasovala in predlaga dva perspektivna sodnika, 1. Valentar 
Bernardin 2. Novak Gregor.  
Soglasno je komisija izglasovala, da se pri vrstnem redu sodnikov upošteva 
dejanski vrstni red sodnikov po končanem ocenjevanju sezone 2016/17 in TOP 
sodnika, prvouvrščenega sodnika  po končanem ocenjevanju tekmovalne sezone 
2016/17. 

 
Ad. 8: Uvrstitev novega sodnika, po opravljenem izpitu med tekmovalno sezono 

Predsednik SK je prejel več vprašanj s strani DOS o sodnikih, ki opravijo izpit 3. razreda 
med tekmovalno sezono  (po rednem testiranju in rednih seminarjih). Sodniki se pred 
izpitom v DOS udeležijo predavanja, opravijo teoretični (test) in praktični del izpita in 
pišejo zapisnik. Stališče SK je, da lahko DOS-i zaradi pomanjkanja sodnikov in 
dosedanje prakse te sodnike takoj po opravljenem izpitu uvrstijo na C listo v skupino C2.    

 
Sklep 8: DOS-i lahko sodnike 3. razreda, ki opravijo izpit med tekmovalno sezono takoj 

po opravljenem izpitu uvrstijo na C listo v skupino C2. DOS  o opravljenem izpitu 
in uvrstitvi sodnika na C listo v skupino C2 obvesti Sekretarja ZOSS. 

 
Ad. 9:  Sodniki niso uvrščeni na liste 

Skladno s sklepom 9, 1. seje Strokovne komisije, kjer je bil predpisan potek testiranja za 
tekmovalno sezono 2017/18 in 15. členom Pravilnika SK, ugotavljamo, da trije sodniki ne 
izpolnjujejo zahtevanih pogojev za uvrstitev na listo. 

 
Sklep 9: Sodniki Ariana Di Palma, Tom Zorec in Luka Švent niso bili uspešni na 

obveznem testiranju pred sezono 2017/18, oziroma testiranja niso opravljali. Ker 
sodniki niso izpolnili zahtev skladno s sklepom 9, 1. seje SK in  obveznosti po 15. 
členu, 5 alineja Pravilnika SK, ne morejo biti delegirani na tekme v organizaciji 
OZS do konca tekmovalne sezone 2017/18. 

 
Ad. 10: Rezervna sodnika za sojenje Pokala Slovenije 
 Komisija je na prošnjo pooblaščenca za delegiranje razpravljala o dveh rezervnih 

sodnikih za sojenje tekem na finalnem turnirju Pokala Slovenije. Predlog predsednika 
komisije, da se določi dva sodnika po povprečju, ki so ga dosegli sodniki skupine A2 po 
9. krogih DP, je komisija soglasno sprejela.  

 
Sklep 10: Predsednik komisije, po pregledu računalniškega izpisa sodniških povprečjih 

po 9. krogih ocenjevanja, določi dva rezervna sodnika  skupine A2. za sojenje na 
finalnem turnirju Pokala Slovenije.  

 
Predsednik komisije se je še v nekaterih primerih posvetoval s člani komisije o tekočih zadevah 

in dogajanjih v tem obdobju in pri vsaki odločitvi upošteval mnenja. Tako so bile vse odločitve  

sprejeta dogovorno tudi v primeru, če ni bilo sprejetega sklepa.  

Zapisal: Vid Zupančič 

Mokronog, 22.12. 2017                                                                     Strokovna komisija 


