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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 

 

                    Zaključki  A in B seminarjev 
1. Ocenjevanje 

- Ugotovljeno je, da je največ pripomb na disciplino in posledično slabo vodenje tekme, 

kakor tudi na  nizek kriterij za prvega sodnika in dotiki igralcev z mrežo in prehod srednje 

črte pri drugem sodniku. 

- Vid odpre e-mail, na katerega sodniki pošiljajo svoja mnenja o delu kontrolorja, ki ga  

pregleduje samo Vid in šele ob več pripombah na slabo delo kontrolorja sporoči komisiji 

in potem komisija sproži ustrezne postopke (super kontrola, pregled ocenjevalnih listov, 

…) 

- Ocenjevanje ostane enako, kot v pretekli sezoni s tem, da se po sklepu SK sodnikom 

skupin A3, B1, B2 in B3 pošiljajo pisni komentarji direktno  z ocenjevalnega lista. Za 

sodnike skupine A1 in A2 se po koncu sezone izbere samo najpogostejše zapisane 

napake. 

- Potrebno je ugotoviti, kateri sodniki sodijo slabše, oziroma »po svoje«, kadar nimajo 

kontrole. Strokovna komisija preuči možnost nenapovedanih kontrol na tekmah. 

- Ocenjevanje ostaja tajno. 

 

2. Pravilniki OZS 

- Vsekakor največja sprememba je v sestavi ekipe. Ekipo v vseh članskih tekmovanjih, do 

vključno tekmovanja dečkov in deklic lahko sestavlja 12 igralcev, ki lahko igrajo na vseh 

položajih in dveh obrambnih igralcev – liberov (skupaj 14 na seznamu  ekip prijavljenih 

igralcev). Kombinacije  igralcev in libera-ov, ki niso dovoljene: 12+1, 13+0, 13+1, 14+0. 

Vse ostale kombinacije z liberi (nič, eden ali dva) so dovoljene- npr.: 6+0, 6+1, 6+2, 7+0, 

… 10+2, 11+1, 12+0. 

- Na seznamu ekipe je lahko prijavljen in sedi na klopi tudi statistik, z veljavno licenco 

statistika, ki bo v zapisniku vpisan kot pomočnik trenerja,  vendar ne bo imel pristojnosti 

pomočnika trenerja. V zapisniku bo vedno označen z veliko črko S. 

Se pravi. 

Če sta na tekmi pomočnik in statistik:   

Gregor Novak AC1/ Dejan Perčič ,AC-S 

Če statistik sedi sam na klopi: 

Dejan Perčič AC-S 

Končna ugotovitev: V papirnem  zapisnik se statistika označi z AC-S. 

- Na seznamu ekipe ne morejo biti prijavljeni in sedeti na klopi dva pomočnika trenerja in 

statistik , lahko pa na klopi sedita en pomočnik trenerja in statistik tudi v primeru, če ni 

prvega trenerja. 

 

MINI-MALA odbojka 

- Žoga male in mini odbojke je  Mikasa MVA 310-L 

- Ni dovoljen sprejem servisa s prsti in odprto dlanjo/dlanmi. 
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3. Posnetki in zaključki 

- Sodnik mora dobro oceniti, kdaj je reševanje v težkem položaju in kdaj je slabo tehnično 

izvedena akcija. Pri slabo tehnično izvedeni akciji je potrebno napako piskati, pri težkem 

položaju se igra ne prekinja. 

- Zaslon se piska, kadar igralec-a zadnje vrste stoji-ta pri izvedbi servisa  z dvignjenimi 

rokami-a  pred igralcem, ki izvaja servis. 

- Pisk prvega sodnika za servis in po njem pisk drugega sodnika za TA - akcija se prekine, 

prvi sodnik akcijo ponovi , brez ukrepanja, če ne pride do zavlačevanja. 

- V primeru, da eden od članov ekipe pritisne sireno za odmor, trener pa odmora ne 

zahteva z znakom, se odmor ne odobri  in če ne pride do zavlačevanja se prvič znak 

sirene ignorira. Vsaki naslednji pritisk sirene in ne  zahteva trenerja za prekinitev, pa je 

predmet ukrepa za zavlačevanje.    Če pa pride do zavlačevanje že ob prvem stisku 

sirene( igralci zapustijo igrišče), pa je   to  takoj nedovoljena zahteva, oziroma ukrep za  

zavlačevanje. 

- Kadar prvi sodnik podvomi v svojo odločitev, ali se je prehitro odločil (ostali člani 

sodniškega zbora kažejo drugače), lahko pokliče sodnika, ki je pristojen za pomoč pri 

kontroli tega. 

- Če je drugi sodnik prepričan, da je videl pravilno, prvi pa je v dvomih, mora iti do prvega 

sodnika in mu pojasniti, kaj je videl. Pojasnilo se ne more začeti z »mislim, da je bil dotik, 

mislim, da je bila žoga v polju,…………………………., ampak: Bil je dotik, žoga je bila v polju). 

- V primeru, da se akcija odvija na strani drugega sodnika, mora le ta bolj pomagati 

prvemu sodniku in se ne skrivati za steber in čakati, kaj se bo zgodilo. 

- Za prelet žoge mimo antene na strani drugega sodnika, je odgovoren drugi sodnik. 

- Če je sodnik odobril servis, v eni od ekip pa je v igrišču 5 igralcev, se akcija ponovi in ne 

glede na sodniško napako (ni pogledal ali so ekipe pripravljene), sodnik ni odgovoren za 

napačno ravnanje ekip in zato ekipi izreče ukrep, opomin ali kazen. 

- Kadar igralec pride v prostor za zamenjave z napačno tablico za zamenjavo, se tako 

zamenjavo zavrne, ekipi se izreče ukrep za zavlačevanje. 

- Če igralec vstane s klopi in naredi dva koraka s tablico za zamenjavo in se vrne nazaj na 

klop, ukrepa ni. Če pa stopi v prostor za zamenjave, zamenjava se odobri, trener pa se 

potem premisli in prekliče zamenjavo igralca. V tem primeru se ekipi vpiše nedovoljena 

zahteva in pri ponovitvi ukrep za zavlačevanje. 

- Prikaz gibanja drugega sodnika – pri spremembi kazanja znakov drugega sodnika je 

pravilno gibanje še bolj pomembno. 

- Na pritožbe klubov o nesprejemljivem sojenju, je SK poskusila ugotoviti, kaj je res na tem 

in pokazan je video posnetek, da so včasih tudi pritožbe upravičene. 

 

4. Novosti: 

Nova tehnika sojenja  drugega sodnika v sezoni 2014 - 2015 
- V primeru ko napako piska 1. sodnik, drugemu sodniku ni več potrebno ponoviti znakov 

za 1. sodnikom. 

- Ko piska napako 2. sodnik, pa pokaže vrsto napake in za prvim sodnikom v smer ekipe, ki 
bo servirala. 

- Drugi sodnik še vedno mora pomaga 1. sodniku z diskretnimi znaki, kadar je potrebno in 
kaže vse znake, ki s v njegovi pristojnosti. 
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5. Mini in Mala odbojka- prikaz 

- SS, oziroma predsednik SS je pripravil prikaz pravilnih in nepravilnih napadov v mini in 

mali odbojki z obema rokama. Pripravljeno gradivo se prikaže na vseh seminarjih(B in C), 

posebno pa na seminarjih mini in male odbojke, ki morajo biti v DOS-ih organizirani 

posebej in na njih so prisotni tudi sodniki začetniki. 

 

6. Ukrepi in disciplina (video prikaz pravilnih ukrepov) 

- Zaradi ugotovitev pod točko 1 je bilo prikazano pravilno ukrepanje v primeru 

nešportnega obnašanja in zavlačevanje, ki je bila sicer uvedena že  v sezoni 2013/14. 

 

 

7. Analiza testiranja - je pokazala, da je ta način izobraževanja dober, da so sodniki in kontrolorji 

resno pristopili k testiranju in, da se s tem načinom nadaljuje. Vsekakor se način dopolni in 

popravi, potrebno pa je razmišljati o pripravi kriterijev za testiranja v nadaljevanju. 

 

8. Predstavljen je bil spremljevalni list za spremljanje mladega sodnika, ki ga bodo DOS-i uporabljali 

za spremljanje svojih sodnikov in vršili tudi nadzor nad tem. Strokovna komisija pa bo imela samo 

vpogled nad tem spremljanjem. 

Več in podrobneje bo predstavljeno na skupnem sestanku SK in predsednikov SK DOS. Vsi DOS-i 

morajo predlagati spremljevalce in predloge poslati do 15.9.2014 sekretarju ZOSS. 

 

 

9. Razno: 

Vprašanja in odgovori: 

Kako bomo vpisovali libera? 

- Samo v rubriko za vpis libero v papirnem zapisniku. Pripravljen bo tudi nov obrazec za 

prijavo ekipe, kjer ne bo potrebno libera vpisovati v zgornji del seznama. 

Kakšne so številke na dresih igralcev? 

- Na tekmovanju članov od 1-18, mlajše selekcije od 1-99 

Kaj naj se dopušča pri ogrevanju? 

- Na uradnem ogrevanju se lahko ogrevajo samo tisti, ki so vpisani na seznamu ekipe in ti 

se morajo ogrevati na igralnem področju. 

Zakaj se ne delegira pol sezone naprej? 
- Sodniki zelo pozno javljajo svojo zasedenost, zato bi tak način povzročil povečanje števila 

predelegacij. 
Zakaj so slike na licencah stare? 

- V pravilnikih je določeno, da slike igralcev ne smejo biti starejše od treh let pri mlajših 
kategorijah, pri članih pa od pet let  

Opozorjeno je tudi na zelo veliko »nedeljskih« zasedenosti, ko sodniki po regijah točno takrat, ko 
so turnirji na njihovem področju vedno vpišejo zasedenost, celo stalno zasedenost . Vse te 
zasedenosti bo spremljal Sekretar in o njih poročal SK. 
 
Kaj natisnemo na  tekmi pri elektronskem zapisniku in kaj pošljemo na OZS? 

- Zapisnik z vpisanimi igralci in sodniškim zborom- podpišeta kapetana in trener 
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- Po tekmi končni zapisnik. Natisnemo  v treh primerih, vendar se zapisnikar, kapetana in 
sodniki  podpišejo samo na en izvod. Po en izvod dobi ekipa. 

 
Na OZS pošljemo izpolnjene: 
  

1. DOL 
- Poročilo o tekmi – OBR. 6  
-  Oba zapisnika (pred in po tekmi) 
- Seznam predstavnika gostitelja – OBR. 5 
- Seznam ekip- OBR. 4 
- Morebitne izjave o diskvalifikaciji, nepravilnosti licenc, nepravilnostih organizatorja. 

 
2. DOL, 3. DOL in Mladinska tekmovanja 

- Poročilo o tekmi- OBR. 6 
- Seznama ekip- OBR. 4 
- Originalni zapisnik tekme s podpisi vseh (sodniški zbor, kapetani 2x, in trenerja) 
- Morebitne izjave o diskvalifikaciji, nepravilnosti licenc, nepravilnosti  s strani 

organizatorja. 
 
Seminar v Žirovnici: 

 
Ali je lahko na seznamu ekipe prijavljen in sedi na klopi tudi statistik, če ekipa nima prijavljenega 
1. trenerja in ne pomočnika trenerja? 

- Ja, statistik je lahko prijavljen in sedi na klopi, tudi kadar ekipa nima 1. trenerja, ali 
pomočnika trenerja, vendar nima nobenih pristojnosti. Vedno se ga vpiše pod rubriko 
pomočnik trenerja 2 in sicer z oznako AC-S. 

 
Na seminarju v Žirovnici je teoretični  del potekal po enakem  programu kot na seminarju v 
Mokronogu in tudi zaključki so bili enaki.  
Drugi del se je odvijal v praktičnem prikazu sojenja izžrebanih sodnikov udeleženih na seminarju. 
Igrali so igralci Žirovnice in Triglava iz Kranja. Pri sami igri in organizaciji tekme je bilo narejenih 
nekaj  v naprej dogovorjenih napak in nepravilnosti v organizaciji tekme, kakor tudi tehnične 
napake. Ugotovljeno je bilo, da je praktični del dobra smer izobraževanja, vendar je potrebno 
nekoliko spremeniti način izvajanja. Tako so pridobljene osnovne smernice, kako praktični del 
seminarja  izvajati v bodoče.  
Pri praktičnem delu je bilo ugotovljeno: 

-  velika napetost sodnikov pri sojenju, 
- slabo sodelovanje in slaba pomoč drugega sodnika, posebno z neaktivnim gibanjem, 
-  slabo poznavanje pravil in uporaba, 
-  preveč popuščanja sodnikov do organizacijskih napak in natančnosti pri nadzoru nad 

igralno površino, posebno nadzor klopi, 
- malo ugotovljenih  napak pri nepravilnih rednih zamenjavah, nepravilnih nadomestitvah 

libera, postavitvenih napakah, ukrepanju ob nepravilnih zahtevah, nepravilnem poskusu 
blokiranja in nepravilnem  blokiranju, 

- napake pri delu zapisnikarja in linijskih sodnikih. 
 
Strokovna komisija bo pripravila program  izvajanja praktičnega dela. 

 
Mokronog, 15.9.2014 
         Strokovna komisija ZOSS 

       


