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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
STROKOVNA KOMISIJA 
 
Slepšek, 14.6.2018 
 
 

ZAPISNIK 3. SESTANKA STROKOVNE KOMISIJE ZOSS 

 
 
Sestanek  je bil 12.6.2018 ob 16.30 uri  na naslovu, Slepšek 12 A, Mokronog 
 
Prisotni člani SK ZOSS: Branko Hrga, Dejan Perčič, Ljubo Globačnik, Sanja Miklošič, Blaž Markelj, Vid Zupančič 
 
Ostali prisotni: Jana Prešeren, Eva Tomec, Brane Maček  
  

 
 Dnevni red:  

1. Potrditev dnevnega reda, 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka strokovne komisije ZOSS in pregled dopisnih sej, 

3. Krajša analiza ocenjevanja v sezoni 2017/18 in ocenjevanje v sezoni 2018/19,  

4. Razpis za delegate - kontrolorje (pregled in sklepi o prispelih prošnjah), 

5. Razpis za sodnike skupine B3,   

6. Priprava predlogov list (a in b) in skupin sodnikov za tekmovalno sezono 2018/19, 

7. Lista delegatov – kontrolorjev za sezono 2018/2019,  

8. Licenčna seminarja (pred sezono 2018/19 in pred drugim delom – januar 2019), 

9. Razno: 

a. trenerski seminar,  

b. knjiga primerov 2018,  

c. elektronske tablice za sodnike,  

d. pismo Emila Kolenca o dogajanju na skupščini ZOSS,  

e. pristojnosti in dolžnosti pri sojenju (sodnik- delegat in zapisnikar), 

f. mnenje o sklepu 5. zapisnika predsedstva, 

g. starostna omejitev za sodnike,  

h. osnutek Pravilnika Strokovne komisije, 

i. testiranje v tekmovalni sezoni 2018/19,  

j. elektronski zapisnik (uporaba v sezoni 2018/19. 

 
 
Ad. 1.  Potrditev dnevnega reda 

 Predsednik Strokovne komisije ZOSS ( v nadaljevanju SK ZOSS) je na predlagani dnevni red, ki je bil 
prvotno predlagan na vabilu, dodal k 9. točki – razno še nekaj dodatnih alinej za obravnavo. Člani SK so 
se s predlaganim in dopolnjenim dnevnim redom strinjali.  

  
Sklep 1: Potrjen je dnevni red s spremembami in dopolnili  točke 9. 

 
  
Ad. 2  Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka SK ZOSS in zapisnika dopisnih sej. 

 Pri pregledu zapisnika 2. sestanka SK ZOSS je ugotovljeno, da ni bil realiziran 4. sklep (Blaž Markelj, 
Vid Zupančič in Brane Maček pripravijo osnutek predloga popravkov in sprememb Pravilnika 
strokovne komisije). Pojasnilo, zakaj ta sklep ni bil realiziran, je podal predsednik SK ZOSS. Glede na 
spremembe Statuta ZOSS in Disciplinskega pravilnika ZOSS je bilo potrebno s Pravilnikom SK ZOSS 
počakati, ker se mora le ta uskladiti s Statutom ZOSS in Disciplinskim pravilnikom ZOSS. Ugotovljeno je 
tudi, da sta dva sklepa oštevilčena s številko 7, zato je potrebno spremeniti številko zadnjega sklepa, ki 
govori o določitvi datumu seminarja in ga oštevilčiti  s številko 8. 
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 S tema pripombama je zapisnik 2. sestanka SK ZOSS potrjen. Potrjen je tudi zapisnik dopisnih sej SK 
ZOSS. 

 
Sklep 2: Zapisnik 2. seje Strokovne komisije ZOSS se potrdi s pripombo na 4. sklep, ki ni bil 

realiziran in pripombo na preštevilčenje sklepa 7, ki govori o določitvi datuma 
licenčnega seminarja v sklep 8.  

 
Sklep 3: Potrdi se zapisnik dopisnih sej SK od  1.1.2018 do 12.6.2018  

 
 
Ad 3: Krajša analiza ocenjevanja v sezoni 2017/18, ocenjevanje v sezoni 2018/19 

 Predsednik komisije je vse prisotne seznanil z ocenjevanjem in ugotovitvami. Ocenjevanje je potekalo 
po predvidenem načrtu navodil in smernic na seminarjih in posvetu pred sezono 2017/18. Sodnikom je v 
osnovi zagotovljeno zadostno število kontrol, čeprav je pri nekaterih sodnikih kontrol nekaj manj iz 
razloga, ker so tekme odpovedali že po prejeti delegaciji sodnika in D-K. Pri analizi je ugotovljeno, da se 
je sojenje izboljšalo in da ni toliko težav v teoretičnem znanju, pač pa pri praktičnem sojenju. Vzrok temu 
je, da sodniki prehitro napredujejo. SK ZOSS se tega zaveda, a jo k temu silijo težave s pomanjkanjem 
sodnikov. Prav iz tega razloga komisija dovoli (je prisiljena) napredovati tudi sodnikom z manj 
izkušnjami.  

 Delegati – kontrolorji so svoje delo opravljali dobro, razen D-K Braneta Hrovata, ki pa je bil s strani 
komisije večkrat opozorjen na nepravilno delo. 

   
 Nekaj ugotovitev kontrolorjev:  

- še vedno je največji problem disciplina na tekmah in ugotovitev, da sodniki prepozno ukrepajo z 
drugo stopnjo opomina – rumeni karton ali celo ne ukrepajo in dovolijo nešportno obnašanje,   

- kriterij sojenja je sprejemljiv, čeprav kontrolorji ugotavljajo, da sodniki ne piskajo posameznih 
nečistih odbojev, bodisi zaradi padca koncentracije ali pa zamudijo ob napaki in kasneje ne piskajo, 

- vodenje tekme je problematično ravno v primerih, ko sodniki dopuščajo nešportno obnašanje, 
- kontrola udeležencev na rezervni klopi se je zelo izboljšala, razen kontrola trenerja, ki prehaja črto 

za omejitev gibanja trenerja, 
- sodelovanje in pomoč prvemu sodniku na A listi, kakor tudi gibanje ni problematično,  nekoliko  več 

težav v obeh alinejah pa je na B listi, 
- kontrola igre ob mreži (dotiki z mrežo, prehod srednje črte) na A listi z redkimi pripombami, na B listi 

pa je napak več. Pri teh napakah kontrolorji večkrat omenijo tudi vzrok: »sodnik prehitro s pogledom 
sledi letu žoge«,   
 
Ugotovitev, da je na A listi veliko manj napak, kot na B listi, je tudi logično, saj imajo sodniki A liste 
veliko več izkušenj. 

 
Ocenjevanje v sezoni 2018/19 bo potekalo enako, saj je ta način dober z nekaterimi navodili  
kontrolorjem  pri njihovem delu, kar pa bo kontrolorjem pojasnjeno na posvetu le teh pred sezono. 

 
Sklep 4: Z ugotovitvijo, da je tako ocenjevanje dobro, bo v sezoni 2018/19 ostalo nespremenjeno. 

  Za malenkostne spremembe bodo kontrolorji prejeli navodila na posvetu kontrolorjev 
  pred sezono.  

 
Ad. 4. Razpis za delegate – kontrolorje. 

Na objavljen razpis za delegate – kontrolorje  je komisija prejela eno prošnjo in sicer sodnika Borisa 
Skudnika iz Raven, ki je dopolnil starostno omejitev. Sodnik se je odločil zaključiti sodniško kariero in 
nadaljevati delo kot D-K. Komisija je ugotovila, da Boris Skudnik izpolnjuje vse pogoje razpisa in zato se 
njegovi prošnji ugodi. 

 
Sklep 5: SK ZOSS je ugodila prošnji Borisa Skudnika in ga uvrstila na listo D-K za sezono   

2018/19. 
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Ad 5: Razpis za sodnike skupine B3   

Na razpis kandidatov v skupino B3 so DOS-i prijavili osem sodnikov. Trije DOS-i kandidatov niso prijavili 
s pojasnilom, da jih nimajo (DOS KOP, DOS POS in DOS POM). Dva DOS-a sta prijavila po dva 
kandidata (DOS KOR, DOS LJ). Komisija ugotavlja, da so DOS-i ravnali v skladu z razpisnimi pogoji, 
zato na B listo v skupino B3 uvršča vseh osem kandidatov. 
 
Sklep 6:  Komisija ugotavlja, da so DOS-i skladno z razpisnimi pogoji prijavili sodnike  - 

kandidate za skupino B3, zato uvršča vseh osem kandidatov v skupino B3.  
Domen Figar in Maja Spirovska DOS LJ, Andreja Kogelnik in Igor Hafner DOS KOR, 
Malenšek Tin DOS DOL, Katjuša Rozman DOS GOR, Mihai Turku DOS ŽAL, Robert 
Ledenik DOS MB. 

 
Ad 6: Priprava predlogov list (A in B) in skupin sodnikov za tekmovalno sezono 2018/19 

Komisija je pregledala ocenjevanje v rednem delu sezone in poročila o dodatnem ocenjevanju ter 
razvrstila sodnike na A in B listi v skupine. Po pregledu aktivnosti komisija ugotavlja, da je osip sodnikov 
zelo velik. Če hoče komisija zagotoviti zadostno število sodnikov za pokrivanje vseh lig, je bilo potrebno 
znižati kriterije za uvrstitev na listo.  
Sodniki, ki so predlagani v skupino A3, morajo pred napredovanjem opraviti izpit 1. razreda, če tega še 
niso opravili.  
Sodniki skupine B1 morajo opraviti izpit 1. razreda zaradi sojenja 1. B DOL ženske, če tega že niso 
opravljali. 
Predlagani kandidati za skupino B3 morajo opraviti izpit 2. razreda, če tega še niso opravili. 
Predlog list in skupin bo komisija objavila na jesenskem seminarju. Kasneje morajo sodniki opraviti še 
obvezno testiranje. Liste in skupine dokončno potrdi predsedstvo ZOSS: 

 
Sklep 7:  SK ZOSS je pripravila predloge list in razvrstila sodnike v skupine na listah  na osnovi 

uvrstitve v tekmovalni sezoni 2017/18 in drugih pogojev. Pogoj za uvrstitev na listo in v 
skupino je tudi obvezna udeležba na seminarju in uspešno opravljeno testiranje pred 
sezono 2018/19. Za uvrstitev na določeno listo in v določeno skupino, je pogoj tudi 
opravljen izpit razreda, ki je določen s pravilnikom.    

  
Ad 7: Lista D-K za sezono 2018/19 

Komisija g. Braneta Hrovata na listo D-K za tekmovalno sezono 2018/19 uvršča pogojno, saj je tekom 
tekmovalne sezone 2017/18 pri njegovem delu opazila nepravilnosti in ga na to tudi večkrat opozorila 
Žal omenjeni D-K opozoril in navodil komisije ni vedno upošteval. SK ZOSS je naložila članu SK ZOSS 
Blažu Marklju, da se temeljito pogovori z omenjenim D-K in mu pojasni, kakšni so pogoji za njegovo 
nadaljnje delo in tudi z možnimi ukrepi komisije, če teh navodil komisije ne bo upošteval. Predsednik SK 
ZOSS, zadolžen za pregled ocen bo Blažu Marklju iz programa natisnil in poslal vse pisne komentarje 
omenjenega D-K. Blaž Markelj bo te komentarje uporabil pri pogovoru z Branetom Hrovatom. 

V nadaljevanju je komisija potrdila listo D-K za sezono 2018/19. 

Sklep 8: SK ZOSS predlaga  in potrjuje predlog liste D-K za sezono 2018/19.  
 

Sklep 9: SK ZOSS uvršča pogojno na listo D-K za sezono 2018/19  Braneta Hrovata z možnostjo 
ukrepanja (prekinitev opravljanja nalog D-K) med sezono, če komisija ugotovi 
nepravilno delo delegata - kontrolorja. SK ZOSS lahko med sezono izda sklep 
pooblaščencu za delegiranje pri  ZOSS, da se D-K Brane Hrovat ne delegira na tekme 
državnega prvenstva, če se ugotovi, da D-K ne izpolnjuje določenih navodil in ne dela 
po navodilih SK ZOSS. Sklep je bil sprejet večinsko. 

 
 

Sklep10: SK ZOSS nalaga članu komisije Blažu Marklju, da se pogovori z Branetom Hrovatom o 
njegovem delu v tekmovalni sezoni 2017/18 in mu pojasni, kakšni so pogoji  komisije 
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za njegovo nadaljnje delo v tekmovalni sezoni 2018/19 in tudi z možnim ukrepom 
komisije, če teh navodil ne bo upošteval.  

 
 

Sklep 11: Predsednik SK ZOSS Vid Zupančič, ki je pooblaščen za pregled ocen, pošlje Blažu 
Marklju vse pisne komentarje Braneta Hrovata iz programa ocenjevanja 2017/18. Blaž 
Markelj bo te komentarje uporabil za pogovor z Branetom Hrovatom.  

 
 
Ad. 8. Licenčni seminarji – pred sezono 2018/19 in pred drugim delom januar 2019. 

 SK ZOSS je že na svojem 2. sestanku določila datum licenčnega seminarja A in B list ter liste  
D-K in sicer sobota, 1. september 2018, v organizaciji DOS Maribor. V razpravi o vsebini seminarja je 
mnenje komisije, da se na seminarju pojasni, kaj se je delalo narobe v prejšnji sezoni in kaj narediti, da 
se stanje izboljša v prihajajoči sezoni. Seminar mora biti kratek in jedrnat podkrepljen s posnetki sojenja, 
ki se jih pridobi pri sojenju mednarodnih in domačih tekem. Posnetki pa morajo biti prikazani in 
pojasnjeni po prej dogovorjenem navodilu.  Razprava je potekala tudi o praktičnem delu seminarja, 
vendar je ugotovitev, da ni bilo uspešnosti na predhodnih seminarjih, na katerih je bil  praktični del 
(Šempeter, Žirovnica, Koper).  Vzrok temu je enostaven, saj so seminarji časovno prehitro, ko se ekipe 
šele začnejo pripravljati na prvenstvo in dobiti dve, ali tri ekipe, ki bi resno odigrale tekme je skoraj 
nemogoče. Tako se je dogajalo tudi na zadnjem seminarju s praktičnim delom v Kopru. 
Sekretar ZOSS bo vsem sodnikom poslal vprašanje, kaj si želijo za temo seminarja in naj postavijo 
vprašanja, da lahko komisija pripravi odgovore.  
Po seminarju bodo vsi udeleženci seminarja dobili vprašalnik zadovoljstva o izvedbi seminarja. 
Razprava je potekala tudi v smislu, da se organizira večdnevni seminar s povabilom predavateljev iz 
Slovenije in tujine. Je pa res, da bi bil to velik strošek za vse udeležence. 
DOS-i morajo seminarje C izvesti v času od petka 7. septembra do nedelje 16. septembra 2018.  
Termin skupnih seminarjev pred drugim delom – januar 2019 bo določen po sprejetju koledarja 
tekmovanj za leto 2018/19.  

 
Sklep 12: Licenčni seminar za sodnike A in B liste ter liste D-K bo v soboto 1. septembra 2018 v 
    organizaciji DOS Maribor. 
 
Sklep 13: DOS-i morajo organizirati licenčne seminarje v terminu od petka 7. septembra do 

   nedelje 16. septembra 2018.  
 
Ad. 9. Razno  
 

a. Trenerski seminarji 
SK ZOSS pošlje vsako leto septembra dva predstavnika na trenerski seminar, da poskušata predstaviti 
nekatere osnove pravil, oziroma sprememb pred tekmovalno sezono. Po nekaterih informacijah 
trenerjev letos tega seminarja ne bo, zato tudi komisija ni določila predstavnika. Če se izkaže, da 
trenerski seminar bo, bo komisija udeleženca seminarja določila naknadno. 

 
b. Knjiga primerov 2018 

Knjiga primerov 2018 je prevedena in pripravljena za objavo. Glede na to, da so nekateri primeri 
spremenjeni, jo bo komisija objavila sedaj po koncu tekmovalne sezone, saj je mnenje komisije, da se 
pravila in pravilniki med sezono ne spreminjajo. Spremembe, ki so v Knjigi primerov 2018 bodo 
predstavljene na seminarjih pred sezono. 

  
c. Elektronske tablice za sodnike na tekmah 

Elektronske tablice za sodnike se bodo uporabljale na tekmah 1A moška in 1A ženska liga. Pristojnosti 
in dolžnosti sodnikov se s tem ne spreminja, saj bodo elektronske tablice samo pomoč sodnikom na 
tekmah.  

  
d. Pismo Emila Kolenca o dogajanju na skupščini ZOSS 

Pismo Emila Kolenca je bilo predstavljeno SK ZOSS. Vsebina pisma se nanaša na razlago g. Petra 
Končnika o spremembi primera 3.14 med sezono in o napačnem kroženju libera v cono 4. 



STROKOVNA KOMISIJA                                                                                                                                                   5. stran od 6 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Stališče SK je, da se pravila med tekmovalno sezon ne spreminjajo in glede primera 3.14 ni bilo nobenih 
pripomb do konca tekmovanj v tekmovalni sezoni 2017/18. 
Razprava o napačnem kroženju libera v cono 4 pa je je potekala v smeri, da je g. Peter Končnik na 
skupščini neopravičeno grobo napadel SK ZOSS z razlago pravila 19.3.2.9, ki pa ne govori o napačnem 
kroženju libera v cono 4, ampak govori o napačni menjavi libera in igralca. 
V nadaljevanju je razprava potekala o kroženju libera v cono 4. in sklepu 7, 2. seje sestanka SK ZOSS,  
na kateri je bil ta sklep soglasno sprejet. Zaradi nekaterih mnenj, da je potrebno še dodatno pregledati 
pravila in navodila ter ugotoviti, kdaj se javi napačno kroženje libera (pred ali po izvedbi servisa) v cono 
4 je prišlo do dogovora. Sklep 7. 2. seje SK ZOSS ostane v veljavi, dokler SK ZOSS ne dobi pisne 
utemeljitve ali dokaza, da je bila odločitev pri sprejetju sklepa napačna.   

 
 Sklep 14. Stališče SK je, da se pravila ne spreminjajo v času trajanja tekmovanj. 
 

Sklep 15. Sklep 7. 2. seje SK ZOSS ostane v veljavi, dokler SK ZOSS ne dobi drugačnih navodil 
   oziroma dokazil, oziroma dokler to ne bo opredeljeno v uradnih  pravilih ali drugih 
   navodilih. Sklep je bil sprejet večinsko.                                                                

 
e. Pristojnosti in dolžnosti: sodniškega zbora v sestavi 1.sodnik (delegat) in zapisnikar brez 2. 

sodnika. 
 

Pripravljen je »mini pravilnik«, ki bo določal pristojnosti in dolžnosti sodniškega zbora v sestavi 1. sodnik 
(delegat) in zapisnikar (brez 2.sodnika) na tekmah. Predvsem je pomembno, da se ve, kdo od 
sodniškega zbora opravlja katere naloge in kakšna je njuna odgovornost. »Mini pravilnik« pa bo tudi 
osnova SK ZOSS za tolmačenje in razlago pri podaji mnenj Disciplinski komisiji ZOSS. 
 

f. Mnenje za Predsedstvo ZOSS – 5. sklep predsedstva ZOSS 
Ker je bila seja predsedstva drugi dan po seji SK ZOSS,  13.6.2017, je SK ZOSS svoje mnenje takoj 
zaupala predsednici ZOSS, ki je bila prisotna na seji. Mnenje, ki je bilo zaupano predsednici ZOSS, se je 
glasilo: 
Sodniški zbor mora naloge na tekmi opravljati v enotni opremi.  

  
g. Sojenje sodnikov in opravljanja dela D-K po doseženi starostni omejitvi. 

SK je mnenja, da je zaradi pomanjkanja sodnikov in D-K, potrebno podaljšati starostno omejitev za 
sodnike in D-K, ki jo tudi sama pazljivo nadzira.. Sprejet je sklep, ki je takoj s seje poslan Predsedstvu 
ZOSS s prošnjo, da ga obravnava na seji 13.6.2018. 

 
Sklep 16: Sodnik ali D-K bo lahko po dopolnitvi starostne omejitve na ZOSS (SK ZOSS) naslovil 
     prošnjo, da želi tudi po dopolnjeni starostni omejitvi opravljati nalogo sodnika ali D-K.  
                 SK ZOSS lahko sodniku ali D-K odobri podaljšanje opravljanja nalog za eno 
      tekmovalno   sezono in sicer največ tri zaporedne sezone. Sodnik ali D-K bo moral  

    pred vsako sezono  poslati prošnjo ZOSS.  
 

h. Osnutek Pravilnika SK ZOSS 
Člani SK so na osnovi osnutka, ki ga je pripravil predsednik SK še enkrat pregledali in popravili ter 
dopolnili osnovna izhodišča osnutka. Dokončen osnutek pravilnika bodo pripravili Blaž Markelj, Maček 
Brane in Vid Zupančič, kot je bilo že predvideno v sklepu 4. 2. sestanka komisije. 

 
Sklep 17: Blaž Markelj, Brane Maček in Vid Zupančič pripravijo osnutek predloga popravkov in 
     sprememb Pravilnika SK. 

 
i. Testiranje  

SK bo po končanih testiranjih in pred začetkom tekmovanj DP pripravila testiranje za vse sodnike. 
Predvideni termini testiranja pred začetkom tekmovanj – september 2018:  
 

1. termin od torka 18.9.2018 do ponedeljka 25.9. 2018 (dve reševanji). 
2. termin od četrtka 27.9.2018 do ponedeljka 1.10.2017 (eno reševanje).  

 
Termine testiranja pred drugim delom  (januar 2019) bo komisija določila po sprejetju koledarja tekmovanj. 
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j. Elektronski zapisnik na tekmah državnega prvenstva 

V tekmovalni sezoni 2018/19 je določeno, da se bo elektronski zapisnik pisal na:  
1.A DOL  moški in ženske, 1.B DOL  ženske in 2. DOL moški.  
SK ZOSS prosi vse DOS-e, da resno pristopijo k izobraževanju zapisnikarjev elektronskega zapisnika. 
Na vseh seminarjih bo predstavljeno tudi pisanje elektronskega zapisnika.  

  
 
 
SK ZOSS prosi vse sodnike in D-K naj pred sezono preberejo tudi tekmovalne pravilnike, saj bo za novo 
sezono več pomembnih sprememb (ukinjajo se stoli za kaznovanje, v večjih dvoranah bodo lahko igralci 
v prostoru za ogrevanje za klopmi…).  
 
Sestanek je bil končan ob 21.45 uri. 
 
 
Zapisal,  Vid Zupančič        Strokovna Komisija ZOSS 
 

          
                                                                                                                                                                                  
       
 
 


