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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
STROKOVNA KOMISIJA 
 
Slepšek, 30.09.2013 
 
 

Zapisnik posveta delegatov – kontrolorjev in sodnikov - kontrolorjev 
 
 
Posvet je bil v nedeljo, 29.09.2013, v prostorih hotela Park na Bledu s pričetkom ob 9.30 uri. 
 
Prisotni delegati - kontrolorji: Stanko Indest, Emil Kolenc, Janko Plešnik, Peter Končnik, Jure 
Stegnar, Maček Brane, Zupančič Vid 
Sodniki - kontrolorji: David Gril, Dejan Jovanovič, Dejan Perčič, Bernard Valentar, Boris Skudnik, 
Marko Seifried, Sanja Miklošič, Blaž Markelj, Anton Pevc  
Opravičeno odsotni: Hrovat Brane, Hrga Branko, Melavc Tomaž, Globačnik Ljubo 
 
 

Dnevni red: 
 

1. Pozdrav organizatorja in predsednika SK,  
2. Analiza ocenjevanja v sezoni 2012/13, 
3. Analiza dela delegatov in smernice dela za sezono 2013/14 ( novosti v 

Pravilnikih o tekmovanjih), 
4. Navodila za sojenje in pravila 2013-2016, 
5. Splošno o ocenjevanju,  
6. Razno ( pogovor in izmenjava mnenj) – v Piceriji Briksen  

 
Ad. 1 Vse prisotne je v imenu DOS Gorenjske pozdravil Peter Končnik. V imenu Strokovne komisije 

ZOSS pa predsednik Blaž Markelj. Zaželela sta jim konstruktivno delo. 
 
 
Ad. 2  Druga točka dnevnega reda je bila namenjena analizi ocenjevanja v tekmovalni sezoni 2012/13. 

Analizo ocenjevanja je predstavil član SK, Vid Zupančič, ki je že prej na obeh seminarjih 
natančno opisal delo in ocenjevanje, tako, da je na posvetu največ poudarka posvetil samemu 
delu kontrolorjev na tekmah.  

 Pri ocenjevanju se je pokazal velik napredek ocenjevanja s strani kontrolorjev A liste, ki so v 
večina primerih osvojili pravi način dela. Vidno je, da kontrolorji ocenjujejo celovito sojenje in ne 
ocenjujejo posameznih napak, kar je bil največji problem v preteklih sezonah. Prav tako je očitno, 
da imajo kontrolorji izenačen kriterij, saj je tudi v samih povprečjih ocen razlika zelo majhna. Tudi 
pri pregledu komentarjev na ocenjevalnih listih ni bilo večjih težav. Potrebno pa bo bolj natančno 
opisati delo sodnika tudi na tekmah, ki so bile lahke za sojenje. 

 
 Pri pregledu ocenjevalnih listov kontrolorjev B-liste, pa je z argumenti prikazano, da so le-ti delali 

nestrokovno in niso upoštevali smernic, ki so bile predstavljene v prejšnjih sezonah. Tako so 
komentarji na ocenjevalnih listih napisani nestrokovno, težko razumljivo, tudi z zelo veliko 
slovničnih napak. Pogosto se opisi niso ujemali s podrobno oceno (križci). Ta razhajanja so bila 
tako velika, da je bilo včasih popolnoma nemogoče ugotoviti, ali je sodnik svoje delo opravil dobro 
ali slabo. To je bilo bolj podrobno prikazano tudi na sestanku SK. Na osnovi te analize je tudi 
narejena enotna lista delegatov – kontrolorjev za sezono 2013/14. Vsi trije kontrolorji, ki ne bodo 
več opravljali svojega dela v naslednji tekmovalni sezoni,  so bili pravočasno obveščeni s strani 
sekretarja ZOSS, da niso uvrščeni na enotno listo. 
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 Tudi povratne informacije s strani sodnikov, ki so jih ocenjevali ti kontrolorji, so bile zelo 
negativne. 
Sodniki – kontrolorji so svoje delo opravili zelo dobro in komentarji njihovega ocenjevanja so na 
visokem nivoju. Iz teh komentarjev je zelo lahko ugotoviti, kakšno je bilo sojenje na tekmah. Tudi 
opis in podrobna ocena sta prikaz tistega, kar se pričakuje od dobrega kontrolorja. 

 
Ad. 3  V  tej točki je bilo skupaj predstavljeno delo delegata na tekmah. Pogovor je potekal o napakah, ki 

so se dogajale v prejšnji sezoni in kako te napake odpraviti. Vsekakor je nekaj stvari, na katere 
moramo biti pozorni, posebno zaradi neenakih pogojev v naših dvoranah. Vsekakor pa je osnovni 
cilj dela delegata, da poskuša narediti vse, da se tekma odigra, čeprav pogoji v celoti ne zadostijo 
zahtevam pravilnikov in pravili. V dvoranah, ki ustrezajo vsem normativom, pa se moramo ravnati 
po pravilnikih in ne dopuščati polovičnega dela gostiteljev. 
Poudarjeno je bilo, da je prvotno delo delegata – kontrolorja na tekmah njegovo delo delegata 
OZS. 
Posebno je poudarjeno, da v nekaterih dvoranah 2. DOL ni črt omejevanja gibanja trenerja, 
vendar v celi sezoni nihče tega ni vpisal v poročilo tekme. Na napake je potrebno stalno 
opozarjati. Delo sekretarja tekmovanj pa je, da na te napake opozori klube oziroma da presodi, 
če je napake možno odpraviti.  
Tako je zaključek, da je potrebno vse nepravilnosti napisati v poročilo o tekmi in tudi opozoriti 
gostitelja, da nepravilnosti odpravi do naslednjega kroga. 
Vse naloge delegata so opisane v Pravilniku o tekmovanjih, vendar je včasih potrebno nekaj 
prilagoditi tudi dnevnim dogajanjem.  
Zgodi se, da se predhodna tekma zavleče in ne glede na pravilnik, da naj bi bil skrajni začetek 
tekme do 21. ure, mora delegat narediti vse, da se tekma odigra tudi kasneje, seveda s 
soglasjem ekip. 
Če ekipa pozabi licenco, preverimo igralce z osebnimi dokumenti in ni potrebno od trenerjev 
zahtevati, da nam podpišejo izjave. Prav tako, če trener nima licence. Vse pa napišemo v 
poročilo o tekmi. 
Tiskalnik v dvorani, ki je obvezen pri elektronskemu zapisniku, bo služil za podpis papirnih 
zapisnikov, ki jih bo delegat skupaj z ostalimi dokumenti pošiljal na OZS. 
Na vseh tekmah, kjer se piše elektronski zapisnik, je obvezen tudi rezervni mednarodni zapisnik 
(papirna oblika). 
 

Ad. 4 Zaradi nekaj novosti in nekaj nejasnosti po prvih pokalnih tekmah, je razprava potekala predvsem  
 o zadevah, ki jih je potrebno doreči:  

- število igralcev na tekmi članskega DP, 
- število igralcev v mlajših kategorijah, 
- liberi v ekipi, 
- dresi liberov, 
- novo imenovanje liberov - nesposoben, izključen ali diskvalificiran, 
- dovoljene in nedovoljene zahteve, 
- menjave igralcev na tekmah mlajših kategorij,  
- pristojnosti pomočnika trenerja, 
- postopek ob izreku opomina ali kazni za obnašanje ali zavlačevanje. 
 
Udeleženci opozarjajo na možnost, da bo prihajalo do večjih napak pri menjavah igralcev v 
mlajših kategorijah. Tam tablice za menjavo niso več obvezne. Zapisnikarji so večinoma manj 
izkušeni. Ko prihaja do dvojnih menjav, in to včasih pri obeh ekipah, ni drugega sodnika, ki bi 
lažje kontroliral izvedbo menjav in njihov vpis v zapisnik. Trenerje in zapisnikarje je potrebno pred 
tekmami opozoriti, da naj izvedejo te menjave pregledno in počasi. Prioriteta je »pravilna« 
menjava in ne »hitra« menjava. 

 
Cilj te razprave je bil, da se dodela osnutek navodil za sojenje. Vse te stvari bodo zapisane v teh 
navodilih za sezono 2013/14. 
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Ad. 5 Ocenjevanje v sezoni 2013/14, bo potekalo v podobni obliki, kot je potekalo ocenjevanje v zadnji  
sezoni. Poskušalo se bo še bolj enotno ocenjevati. S pomočjo pridobljenih informacij o določenih 
napakah pri posameznih sodnikih bomo poskusili slediti napredku v sodnikovemu znanju.  

 Po predstavljeni analizi in ugotovitvah, da je bilo največ negativnih mnenj prvemu sodniku, 
»disciplina na tekmah« in »kriteriju sprejema prve žoge« (žoga ne sme biti ulovljena in vržena), 
bo tudi v tej sezoni velik poudarek na ti alineji. 

 Pri drugemu sodniku sta bili najslabše ocenjeni »kontrola mreže« in »prestop srednje črte«. 
Izboljšati bo potrebno tudi delo sodnikov, ki jih zajema rubrika »sodelovanje«. Posebno pa bo v 
letošnji sezoni potrebno spremljati sodnikovo znanje in delo pri zahtevah ekip po prekinitvah. 

 
 Oba sodnika je potrebno spremljati pri koncentraciji, vodenju tekme, predstavitvi, sodelovanju in 

odnosu do ekip in vseh ostalih udeležencev. Sodnika naj se res ocenjuje kot celo. Tekma traja od 
sodnikovega odhoda od doma do prihoda domov. 

 
 Razgovor je potekal tudi o pomoči mlajšim sodnikom na nižjih tekmovanjih. Vsak od kontrolorjev 

in tudi ostali starejši sodniki, lahko veliko pripomorejo k napredovanju in izboljšanju znanja. Res 
je, da so sodniki v več primerih zasedeni, vendar smo prepričani, da lahko vsak sodnik najde 
nekaj terminov na sezono, ko bi si lahko ogledal kako tekmo oziroma turnir v nižjih kategorijah 
(mlajše kategorije se igrajo tudi v nedeljo). S tem bi veliko pripomogel k skupnemu boljšemu delu. 

 Vsi kontrolorji »A« in sodniki kontrolorji bodo tudi pooblaščeni s strani SK in sekretarja tekmovanj 
(ST), da na tekmah, ko so gledalci, lahko pomagajo s posredovanjem. S posebnimi karticami se 
bodo predstavili in pomagali res samo v izrednih primerih, ko bi v nasprotnem primeru prihajalo 
do grobega kršenja pravil ali večjih incidentov. Dolžnost le teh bo tudi, da kot gledalci opozarjajo 
ST in SK o zelo slabem sojenju sodnikov na mlajših kategorijah oziroma nasprotno, o zelo 
dobrem sojenju. Po tekmah naj mlajšim sodnikom ponudijo razlago napak, ki so se dogajale in 
nasvete, kako jih odpraviti. 

  
    
Ad. 6) Sodnikom »B« liste bo v tekmovalni sezoni še vedno potrebno pošiljati obrazec S-3, vendar ne 

izpolnjen v celoti. 
Kontrolor pošlje sodnikoma po elektronski pošti izpolnjen obrazec S-3, razen rubrik:  

- skupine, 
- komentar, 
- primeren nivoju tekmovanja, 
- celostna ocena, 
- številčna ocena. 

Sodnike »B« liste, ki ne bodo prejeli teh obrazcev, naprošamo, da to javijo SK ali sekretarju 
ZOSS. 
 
Posvet je bil zaključen ob 13:00. Udeleženci so nadaljevali neuradno razpravo ob skupnem 
kosilu. 
 
Naslednji posvet delegatov – kontrolorjev in sodnikov – kontrolorjev bo na finalni tekmi 
moškega pokala, ki je predviden za 25. januar 2014. 
 
Zapisal: 
Zupančič Vid 

                                                                                                                                        Predsednik SK: 
                                                                                                                                         Blaž Markelj  

                                                                                                             

            

    


