
STROKOVNA KOMISIJA                                                                                                                                                   1. stran od 4 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 
STROKOVNA KOMISIJA 
 
Slepšek, 20.2.2018 
 
ZAPISNIK 2. SEJE STROKOVNE KOMISIJE 
 
Sestanek Strokovne komisije (v nadaljevanju SK) je bil v ponedeljek 19.2.2018 ob 17. uri 
v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije 
 
Prisotni: Ljubo Globačnik, Branko Hrga, Sanja Miklošič, Dejan Perčič, Blaž Markelj, Vid 

Zupančič  

Ostali prisotni: Ervin Strmčnik (NO), za 5. in 6. točko Brane Maček (ST) 

 

Dnevni red: 
  

1. Potrditev zapisnika 1. sestanka Strokovne komisije,  
2. Delo SK na osnovi pravilnika, etičnosti, zaupanja, dolgoletnih praks komisij, nalog po 

zahtevi predsedstva ZOSS in trenutnega stanja na področju sojena,  
3. Pregled in potrditev sklepov dopisnih sej komisije,  
4. Razprava o morebitnih popravkih Pravilnika strokovne komisije,  
5. Licenčni seminarji januarja 2018,  
6. Razno (informiranje sodnikov in sojenje končnice, …)  

 
Ad1. Zapisnik 1. sestanka 

Po krajši razpravi je bil zapisnik soglasno potrjen.  
 
Sklep1: Zapisnik 1. sestanka je soglasno potrjen. 
 
Ad2. Delo komisije 

Predsednik komisije je predstavil problem, ki je nastal v zadnjem obdobju zaradi 
posredovanja informacij o delu komisije nepooblaščenim osebam. Te informacije so 
bile kasneje uporabljene, oziroma zlorabljene v nekaterih primerih. Daljša razprava 
vseh prisotnih članov je potekala v smeri, da mora komisija delati na osnovi zaupanja, 
etičnosti, dolgoletnih praks komisij, po zahtevi predsedstva in trenutnega stanja na 
področju sojenja. Tako je po razpravi prevladalo mnenje, da morajo informacije o 
delu komisije do zaključka razprav ostati znotraj komisije. O delu komisije pa se 
daje informacije v zapisnikih razprav, navodilih in sklepih, ki so sprejete skupno in 
dogovorno vseh članov.  

  
Sklep 2: Informacije o delu komisije so posredovane v zapisnikih po zaključenih  

razpravah, navodilih in sklepih sprejetih skupno in dogovorno vseh članov. 
 Sama razprava služi izključno za interno uporabo. 
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Ad.3. Sklepi dopisnih sej 

Predsednik komisije je pojasnil, zakaj se je v primeru izpolnitve obrazca za CEV 
odločil, da lahko člani komisije svoje odločitve pošiljajo samo njemu.  
Člani komisije so zavrnili pregled tega dopisovanja, saj verjamejo, da je bilo odločeno 
na osnovi zaupanja. Preostale sklepe dopisnih sej so člani soglasno potrdili. 

 
Sklep 3: Soglasno je potrjen  zapisnik dopisne seje, ki je potekala od 25.8.2017 do   

22.12.2017. 
 
Ad.4. Morebitni popravki Pravilnika strokovne komisije 

Pri tej točki se je pridružil Sekretar tekmovanj, Branko Maček. 
Predsednik komisije je predstavil obstoječi pravilnik z nekaterimi, po njegovem 
mnenju, dopolnili, oziroma predlogi  popravkov. 
 Razprava je potekala predvsem v smeri: 

- pravilnik dopolniti – popraviti in ga uskladiti s Statutom ZOSS in Disciplinskim 
pravilnikom ZOSS, 

- dodatnih nalog.. in možnostih odločanja v 2. členu  
- o dvigu starostne omejitve sodnikom po 55. letu,  
- opravljanju izpitov v primeru 2 - kratne neuspešnosti, 
- nekatere spremembe pri vodenju seminarjev. 

Sprejet je predlog, da Blaž Markelj, Vid Zupančič in Brane Maček, pripravijo osnutek 
popravkov in sprememb pravilnika. Prav tako pa bodo ostali člani komisije sodelovali 
pri pripravi predlogov sprememb. 

 
Sklep 4: Blaž Markelj, Vid Zupančič in Brane Maček pripravijo osnutek predloga 

popravkov in sprememb Pravilnika strokovne komisije. 
 
Ad.5. Seminarji pred drugim delom, januar 2018 

Ugotovljeno je, da je zelo težko spremljati prisotnost na seminarjih tudi v primeru, če 
se udeleženci seminarja fotografirajo, saj je vedno več novih sodnikov, ki še niso 
prepoznavni. Komisija prosi vse DOS-e, da v poročilih res napišejo samo dejansko 
prisotne, saj s »prikrivanjem« škodijo neudeleženim. Prav tako je prevladalo mnenje, 
da je zelo pozitivno, če se seminarja udeleži kakšen sodnik A liste iz drugega DOS-a, 
saj tako prihaja do različnih izmenjav mnenj. 

 
Ad.6. Razno 

Informiranje sodnikov 
po končanem ocenjevanju so nekateri sodniki mnenja, da dobijo premalo informacij o 
njihovih uvrstitvah v primerjavi z ostalimi sodniki. Ocenjevanje je tajno in vrstni red 
sodnikov se ne objavlja, prav tako tudi ne povprečja posameznih sodnikov. Komisija 
bo poskušala najti način, da bi bili sodniki informirani vsaj v tej smeri, ali so 
napredovali glede na prejšnjo sezono. 
 
Delo zapisnikarjev 
V letošnji sezoni je ugotovljeno, da prihaja do napak pri delu zapisnikarjev in sicer pri 
vpisovanju točk v zapisnik. Tako se dogaja, da zapisnikar pozabi vpisati točko ekipi 
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ali da točko vpiše napačni ekipi. Sodniki in tudi D-K so v takem primeru nemočni, saj 
ne morejo slediti vpisu in kontroli vsake točke na tekmi. Na tekmi z el. zapisnikom se 
največkrat ugotovi po informacijah statistika, ki je prisoten na tekmi. Ker se v 
zapisniku (kljub napaki – nevestnemu delu zapisnikarja) tega v danem trenutku ne da 
ugotoviti, se pojavljajo protesti na tekmah. Klubi pa kasneje po pregledu posnetkov 
ugotavljajo, da je prišlo do napake in nam posredujejo posnetke, ki to potrjujejo.  
Na nižjih ligah (pisni zapisnik) pa v podobnih primerih klubi ugotavljajo po pregledu 
tekme, ko delajo statistiko po posnetku. 
Prav tako se pojavljajo napake v začetnih postavitvah pred začetkom nizov. Tako je 
prav, da zapisnikar pred vsakim nizom tudi pregleda postavitev v polju in s tem 
prepreči napake v začetnih postavitvah. Prav tako mora 2. sodnik pregledati v 
zapisniku vpis postavitve pred vsakim nizom. 
Komisija prosi vse DOS-e, da zapisnikarji vestno opravljajo svoje delo na tekmah. 
Enotno mnenje komisije je, da bi bilo veliko manj napak na tekmah z el. zapisnikom, 
če bi se uporabljale elektronske tablice za prvega in drugega sodnika.  
 

Sklep 5:  Zapisnikar je dolžan pregledati začetno postavitev pred vsakim nizom, drugi     
  sodnik pa je dolžan pregledati v zapisniku vpis postavitve. 

 
Oprema na tekmah   
V dogovoru s sekretarjem tekmovanj se pri opremi ne popušča in se upošteva 
navodila iz prejšnjih sezon in seminarjev pred sezono. 
Glede na težave s prepoznavnostjo dresa libera na tekmovanjih je komisija mnenja, 
da bi moral libero nositi dres v drugačni barvi, kot ostali igralci. Večina klubov v 
našem prvenstvu pa samo zamenja barve in pri nekaterih zamenjanih barvah je 
libero res neviden v igrišču.  
 
Primer 3.14 v Casebook 
Ugotovljeno je bilo, da je prišlo do dopolnitve Casebook 2017 v primeru 3.14. Ker gre 
za delikatno pravilo, ki je bilo uvedeno med sezono, se člani komisije strinjajo, da se 
pravilo vključi v pravila za naslednjo sezono. 
 

Sklep 6: Komisija bo spremenila primer 3,14 v Knjigi primerov po končani tekmovalni  
Sezoni 2017/18. 
 
Libero v coni 4 – napaka kroženja 
Po zbranih informacijah in enotnem mnenju Strokovne komisije je to napaka ekipe pri 
kroženju. V tem primeru zapisnikar diskretno o napaki obvesti drugega sodnika in 
drugi sodnik PO IZVEDBI servisa piska napako in pokaže znak za postavitveno 
napako. Libera je potrebno zamenjati in nasprotna ekipa dobi točko in servis. Če se 
stanje ugotovi po več osvojenih točkah, je potrebno ekipi odvzeti vse točke, ki jih je 
ekipa osvojila v času igranja, ko je bil libero v coni 4.  
 

Sklep 7: Kadar libero zakroži v coni 4 je to napaka ekipe v kroženju in napaka se piska  
PO Izvedbi servisa. Zapisnikar mora diskretno opozoriti drugega sodnika takoj 
ob ugotovljeni napaki. Drugi sodnik piska in pokaže znak za pozicijsko napako. 
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Seminar AB pred tekmovalno sezono 2018/19 
Zaradi lažjega planiranja prostega termina za vse udeležence seminarja pred 
naslednjo tekmovalno sezono, je komisija določila datum. 

 
Sklep 8: Licenčni seminar sodnikov A in B list pred tekmovalno sezono 2018/19 bo v  
 soboto 1. septembra 2018 v organizaciji DOS Maribor. 

 
 
 
Zapisal        Predsednik SK 
Zupančič Vid        Zupančič Vid    

                                         


