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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 

Strokovna komisija ZOSS 

2 . dopisna seja Strokovne komisije  od  1.1.2018 do 12.6.2018 

V razpravi so sodelovali člani komisije: Blaž Markelj, Sanja Miklošič, Branko Hrga, Dejan 
Perčič, Ljubo Globačnik in Vid Zupančič.  
 
Ad. 1: Strokovna komisija ZOSS (v nadaljevanju SK ZOSS) je na osnovi 13. člena pravilnika 
SK ZOSS določila štiri dodatne sodnike skupine A2 , ki jih lahko Delegator ZOSS delegira na 
tekme 1/2 polfinala, finala in tekem za 3. mesto v članskem državnem prvenstvu. Predsednik 
SK ZOSS je na dan 18.3.2018 na osnovi prejetih vseh ocen, ki so bile opravljene do tega 
datuma, po povprečjih sodnikov skupine A2 določil prve štiri sodnike.  
 
Sodniki po abecednem vrstnem redu: 
Atanasov, Daniel 
Kern, Matjaž 
Kramar, Franci 
Milojevič, Mihajlo 
 
Sklep 1: Predsednik SK pošlje Delegatorju ZOSS dodatne štiri sodnike po vrstnem 
redu izpisa številčnega povprečja na dan 18.3.2018.  

 
Ad. 2: Komisija je dopisno razpravljala o napaki na prvi ½ finalni tekmi Genn-i Volley – 

Aliansa Šempeter, ki je bila odigrana 14.3.2018 v Novi Gorici. Po zbranih podatkih z 

omenjene tekme je komisija soglasno odločila, da je bila sicer napaka storjena, vendar 

napaka ni vplivala na rezultat tekme, niti nihče ni bil materialno oškodovana. Prav tako je bila 

s strani Sekretarja tekmovanj zavrnjena uradna pritožba kluba Spodnja Savinjska. Komisija 

meni, da je to administrativna napaka zapisnikarice, ki bi se pa lahko ugotovila z malo več 

pazljivosti vseh prisotnih. 

Sklep 2: Soglasna odločitev Strokovne komisije je, da se zapisnikarice in delegata-

kontrolorja na tekmi med ekipama GEN-i  Volley in Aliansa Šempeter, odigrano 

14.3.2018 ne preda v disciplinski postopek, ker napaka ni vplivala na rezultat tekme, 

niti klub Spodnja Savinjska zaradi te napake ni bil materialno oškodovan. Komisija 

opozarja delegata-kontrolorja in zapisnikarico tekme, da morata svoje delo opravljati 

natančno, kot jima je zaupano.  

 

Sklep 3: Sodniški zbor in delegat OZS mora pred pregledom številk igralk na igrišču 

preveriti tudi pravilen vnos igralk v el. zapisnik (primerjava seznam ekip in izpisa iz 

elektronskega zapisnika). 
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Ad. 3. Po končanem januarskem testiranju komisija ugotavlja, da je bilo testiranje zelo 

uspešno, saj so sodniki  A in B list zelo uspešno reševali test. Večina ga je rešila v prvem 

poskusu. Prav tako so sodniki dosegli visoke odstotke pravilnih odgovorov. 

Na C listi tudi ni bilo večjih težav, je pa nekaj sodnikov ponavljalo z reševanjem, nekaterim 

pa je komisija dovolila še eno dodatno reševanje.  

Mnenje komisije je, da je namen tega testiranja izobraževanje sodnikov in ne vsiljevanje 

neke vrste tekmovanja, kdo bo prej in boljše rešil, zato bo komisija nadaljevala s takim 

načinom testiranja. Komisija ne bo popuščala pri sodnikih, ki ne bodo resno pristopili k 

testiranju. 

 

Ad. 4. SK ZOSS je prejela prošnjo gimnazije Šentvid Ljubljana, da jim zagotovi sodnika, ki bi 

se z njimi udeležil in sodil na svetovnem prvenstvu srednjih šol v Brnu na Češkem. Sekretar 

ZOSS je poslal razpis, na katerega so se prijavili štirje sodniki. A1 – Mihajlo Milojevič, B1 – 

Ema Vratarič, B2 – David Luskovec in Ervin Strmčnik. V dodatnem e-mail-u, ki ga je poslala 

gimnazija Šentvid je bila izražena želja. da z njimi na svetovno prvenstvo potuje Ema 

Vratarič. Tako je komisija mnenja, da na SP v Brno potuje Ema Vratarič. 

Razprava zaključena brez sklepa, večinsko mnenje SK  je, da naj na sojenje na Češko 

potuje Ema Vratarič. 

Ad. 5. Po mnenju Disciplinskega sodnika nastane težava pri odločanju v postopku, ko tekmo 

sodita sodnik in zapisnikar, ker to ni določeno s pravil.  Komisija je dopisno razpravljala o 

možnosti, da se napiše dodatno navodilo, s katerim se določi pristojnosti in dolžnosti 

sodnikov, kar bo osnova za sodnike in njihove pristojnosti in dolžnosti. Komisija je dopisno 

sestavila »mini« osnutek pojasnil, o katerih pa bo dokončna odločitev dorečena na sestanku 

SK ZOSS, ki bo 12.6.2018. 

Sklep 4. Komisija pripravi navodilo, oziroma »mini pravilnik«, katerega morajo 

spoštovati vsi sodniki pri sojenju sodniškega zbora v sestavi 1. sodnik (delegat) 

zapisnikar (brez drugega sodnika). 

    

Zapisal Vid Zupančič 

STROKOVNA KOMISIJA   

           

                        
          


