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Strokovna komisija ZOSS 

2. dopisna seja od 26.9. 2016 do 02 .02. 2017 

V razpravi so sodelovali člani komisije: Blaž Markelj, Sanja Miklošič, Branko Hrga, Dejan 
Perčič, Emil Kolenc in Vid Zupančič.  
 
Ad. 1:  Pregled testiranj A-B list po dveh terminih testiranja  

Pri pregledu testiranja  po dveh delih je ugotovljeno, da testa nista uspešno rešila dva 
sodnika in sicer Dejan Holzl, DOS Koroška in Jaka Klemenčič, DOS Ljubljana. Sodnika 
pri reševanju nista uporabila vseh treh možnosti reševanja in sta test reševala samo 
enkrat in to neuspešno. Ker testa v dveh terminih nista uspešno opravila, bosta imela 
še eno možnost reševanja v tretjem terminu, četrta možnost.  
 
Sklep 1: Sodnik Dejan Holzl se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne delegira na 

tekme v organizaciji OZS. 
 

Sklep 2: Sodnik Jaka Klemenčič se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne delegira 
na tekme v organizaciji OZS. 

 
Ad.2:   Pri reševanju testa v tretjem terminu, četrto reševanje je sodnik Holzl Dejan test   
 uspešno rešil, sodnik Jaka Klemenčič pa testa ni reševal. Sklep 2. ostane v veljavi do  
 do konca sezone 2016/17. Preklice se sklep 1. 
  

Sklep 3: Preklic sklepa 1, sodnik Dejan Holzl se lahko od 2. novembra 2016 delegira 
na tekme v organizaciji OZS. 

 

Ad. 3:  Komisija je prejela 5 prošenj za uvrstitev sodnikov po starostni omejitvi na C listo 
Prošnje je komisija obravnavala in glede na kvoto sodnikov in potrebe po sojenju na 
tretji ligi, ter mlajših kategorijah sklenila, da se štirim prošnjam ugodi, prošnjo DOS 
Žalec pa se zavrne. DOS Žalec ima na C listi dovolj sodnikov, da lahko pokrivajo svoje 
področje in še priskočijo na pomoč sosednjim DOS-om. 

 
Sklep 4: Prošnji DOS Koroška se ugodi. DOS Koroška lahko uvrsti na C listo v skupino 

C1 sodnika Štefana Grila v sezoni 2016/17. 
 
Sklep 5: Prošnji DOS Maribor se ugodi. DOS Maribor lahko uvrsti na C listo v skupino 

C2 sodnika Borisa Spačala v sezoni 2016/17. 
 
Sklep 6: Prošnji DOS Ljubljana se ugodi. DOS Ljubljana lahko uvrsti na C listo v 

skupino C2 sodnika Draga Ferka v sezoni 2016/17. 
 
Sklep 7: Prošnji DOS Gorenjska se ugodi. DOS Gorenjska lahko uvrsti na C listo v 

skupino C2 sodnika Branka Kavčiča v sezoni 2016/17. 
 
Sklep 8: Prošnji DOS Žalec se ne ugodi. DOS Žalec na C listo ne more uvrstiti sodnika 

Vinka Založnika zaradi presežene starostne omejitve v sezoni 2916/17. 
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Ad. 4. Pri pregledu testiranja sodnikov C liste je ugotovljeno, da je kar velik osip sodnikov, saj 
so se nekateri odločili ali za mirovanje ali celo prenehali s sojenjem. Sodniki so bili v 
dveh terminih zelo uspešni pri reševanju. Pri pregledu je ugotovljeno, da je bilo nekaj 
sodnikov neuspešnih na testiranju, nekateri pa testa niso reševali (oba termina).  
Predsednik SK izdaja sklepe:  
Ob uspešnem reševanju v tretjem terminu (četrto reševanje), bodo sodniki obveščeni 
s sklepi s strani predsednika SK. Sklepi, ki ne bodo preklicani, ostanejo v veljavi do 
konca tekmovalne sezone 2016/17. 

 
Sklep 9 : Sodnik Branko Kavčič  se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne delegira 

na tekme v organizaciji OZS. 
 
Sklepb10: Sodnik Bogdan Pajek se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne delegira 

na tekme v organizaciji OZS. 
 

Sklep 11: Sodnik Drago Ferko se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne delegira 
na tekme v organizaciji OZS. 
 

Sklep 12: Sodnica Daša Zoya  Habjan  se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne 
delegira na tekme v organizaciji OZS. 
 

Sklep 13: Sodnica Zala Zebec se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne delegira 
na tekme v organizaciji OZS. 
 

Sklep 14: Sodnica Slavica Todorovič se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne 
delegira na tekme v organizaciji OZS. 
 

Sklep 15: Sodnica Tanja Abramovič se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne 
delegira na tekme v organizaciji OZS. 
 

Sklep 16: Sodnica Vesna Zimšek se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne 
delegira na tekme v organizaciji OZS 
 

Sklep 17: Sodnica Karin Janežič se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne delegira 
na tekme v organizaciji OZS 

 
Sklep 18: Sodnik Miha Velec se vse do preklica tega sklepa s strani SK ne delegira   
 na tekme v organizaciji OZS. 

 
Ad. 5:  SK je razpravljala o prošnji, ki se nanaša na reševanje testov v tretjem terminu, 

sodnica pa testa ni reševala v prvem in drugem terminu. SK  ne  bo dovoljevala 

reševanja testov kandidatom, ki testa niso reševali v dveh terminih. Tako se prošnji za 

reševanje testa v tretjem terminu sodnice Tanje Abramovič ne ugodi. Prav tako se ne 

ugodi morebitnim  prispelim prošnjam za tiste kandidate, ki niso reševali testa v dveh 

terminih iz neopravičljivih razlogov. 

Sklep 19: Prošnji za reševanje testa v tretjem terminu za sodnico Tanjo 
Abramovič  se ne ugodi. 
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Ad. 6: SK je prejela tri prošnje za izostanek s seminarja pred drugim delom in sicer: 

D-K:  Peter Končnik 
Sodnika A1: Bernard Valentar, Marko Seifried 
Navedeni  so v času vseh terminov seminarjev na kontroli – sojenju na kvalifikacijskih 
turnirjih CEV. Glede na njihove izkušnje in znanje se jim prošnje odobri in se jim 
izostanke opraviči s tem, da pregledajo gradivo, ki jim je bilo dostavljeno s strani 
sekretarja ZOSS. 
SK je prejela tudi nekaj prošenj sodnikov C liste za izostanek s seminarjev iz osebnih 
razlogov (telefonsko), bolezen, služba, dopust v tujini, pomoč klubom na pripravah v 
tujini). Vsi ti sodniki so izrazili željo nadaljevati s svojim delom in zaprosili za rešitev, ki 
bi jim to omogočila. SK je mnenja, da se tem sodnikom odobri odsotnost in zato je 
glede na to, da so ti sodniki manj izkušeni določila, da vsi ti sodniki predelajo gradivo 
v prisotnosti sodnika A liste ali D-K. Prisoten na tem izobraževanju pa mora s svojim 
podpisom potrditi izvedbo tega izobraževanja. V vsakem primeru pa mora biti to 
izobraževanje izvedeno pred začetkom drugega dela. 
Sodniki: Katja Vernig, Anamarija Hlača, Anja Zamuda. 

 
Sklep 20: Peter Končnik, Marko Seifried in Bernard Valentar so opravičeno odsotni  

na januarskem  seminarju pred drugim delom.  
 
Sklep 21: Sodniki C liste, ki se opravičeno niso udeležili seminarja pred drugim 

delom morajo gradivo, ki ga je pripravila SK predelati v prisotnosti sodnika A 
liste ali D-K. Prisoten sodnik A liste ali D-K mora s svojim podpisom jamčiti, 
da je bilo izobraževanje opravljeno. 

 
Ad. 7: SK je prejela nekatere prošnje za prestavitev testiranja zaradi zasedenosti - odsotnosti 

kandidatov iz razlogov: bolezen, dopust v tujini, službeno v tujini.  
Komisija je odobrila prestavitev za sodnike in D-K: 
Sodniki: David Gril, Aleš Šepec, Tina Miljevič in Špela Miljevič 
D-K: Brane Hrovat 
Komisija bo določila nov termin za omenjene sodnike, ko bodo ti javili, da lahko 
opravijo testiranje. 

 
Sklep 22: D-K Brane Hrovat bo opravljal testiranje po okrevanju zaradi operacije. 

Sodniki David Gril, Aleš Šepec, Tina Miljevič in Špela Miljevič pa bodo 
opravljali testiranje od 17.01. do 22.01.2017 (dve možni reševanji). 

 
Ad. 8. Po zaključku testiranja v terminu od 9.1. do 15.1. je ugotovljeno, da je bilo testiranje  z        
 zelo   uspešno, saj so sodniki A in B liste opravili testiranje brez večjih težav in test vsi     
 uspešno rešili.  Prav tako so test uspešno rešili vsi D-K.  

Sodniki C liste so test v večini rešili uspešno, je pa bilo samo 7 neuspešnih rešitev in 9 
sodnikov testa ni reševalo. Zadnji dan pred zaključkom testiranja so bili vsi DOS-
obveščeni o kandidatih, ki še niso uspešno opravili  testiranja ali ga niso opravljali.  
Odgovori so bili v večina primerih: »sem pozabil«. Nekaj odgovorov je bilo, da so bili 
kandidati prezasedeni, ali bili odsotni in so pozabili poslati opravičilo. 
SK je  dopisno obravnavala problem kandidatov, ki niso bili uspešni ali niso reševali in 
sprejela odločitev, da se sodnikom omogoči še dodatno reševanje in sicer od četrtka 
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19.1. ob 12. uri do sobote 21.1. 2017 do 23.59 ure (eno reševanje) in od 26.1. do 
petka 27.1. 2017 do 23.59 ure (eno reševanje). 

 
Sklep 23: Sodniki C liste, ki testa niso uspešno opravili ali ga niso opravljali  v 

terminu od 9.1. do 15.1. 2017 imajo izjemoma še dve  možnost reševanja 
testa od 19.1. do 21.1.2017 in od 26.1. do 27.1.2017.  

 
Ad. 9: Po končanem testiranju pred drugim delom sezone je ugotovljeno, da so vsi sodniki A 
 in B  liste zelo resno pristopili k testiranju in vsi test rešili v prvem terminu in tudi sam 
 rezultat pokaže, da so sodniki dobro pripravljeni in seznanjeni s pravili in jih znajo tudi 
 praktično uporabiti. 

Na C listi je ugotovljeno, da je veliko sodnikov k reševanju testa pristopilo zelo resno 
in tudi uspešno reševalo test. 25% sodnikov C liste pa je pristopilo k reševanju testa 
neodgovorno, ali ga celo ni reševalo. Komisija je že v pripravi testa določila, da se 
najprej ponudi en termin z dvema reševanjema in po prvem terminu določi, ali se test 
še dodatno odpira. Komisija je ugotovila, da bi bil izpad sodnikov prevelik, zato je 
dovolila še dva dodatna termina po eno reševanje in nekaj reševanj zaradi tehničnih 
napak pri izvedbi testiranja. 
Testa po 27.1. 2017 ni možno več reševati. 
Komisija ugotavlja, da kar nekaj sodnikov testa ni reševalo, ker so prekinili s sojenjem 
zaradi odsotnosti v drugem delu sezone, za tri sodnike pa ni dobila nobenih obvestil 
ali pojasnil s strani sodnikov. Po pogovoru s predstavniki DOS-ov je ugotovljeno, da ti 
sodniki niso resni pri svojem delu v DOS, niso aktivni ali se ne odzivajo na delegacije. 
Tako tem sodnikom komisija ni dovolila reševanja v zadnjem dodatnem reševanju in 
sodniki ne morejo biti delegirani do konca sezone.  
V zadnjem možnem reševanju pa testa ni reševal tudi sodnik Sani Adžovič, ki je imel 
sicer možnost reševanja. 
 
 
Sklep 24: Zaradi neopravljenega obveznega testiranja pred drugim delom sezone se 

sodnika Damjana Veršnjaka  od 2.februarja 2017 do konca tekmovalne 
sezone 2016/17 ne delegira na odbojkarske tekme pod okriljem OZS.  

 
Sklep 25: Zaradi neopravljenega obveznega testiranja pred drugim delom sezone se 

sodnika Tilna Tomažiča  od 2.februarja 2017 do konca tekmovalne sezone 
2016/17 ne delegira na odbojkarske tekme pod okriljem OZS. 

 
Sklep 26: Zaradi neopravljenega obveznega testiranja pred drugim delom sezone se 

sodnika Jurija Strgulca  od 2.februarja 2017 do konca tekmovalne sezone 
2016/17 ne delegira na odbojkarske tekme pod okriljem OZS. 

 
Sklep 27: Zaradi neopravljenega obveznega testiranja pred drugim delom sezone se 

sodnika Sanija Adžoviča  od 2.februarja 2017 do konca tekmovalne sezone 
2016/17 ne delegira na odbojkarske tekme pod okriljem OZS. 

 
Opomba: V primeru, da sodnik izpolnjuje pogoje sodnika začetnika, mu sklep 
ne  omejuje sojenja kot sodnik začetnik na tekmah pod okriljem OZS. 
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Ad. 10: Po ugotovitvah, da so nekateri sodniki neodgovorno pristopili k testiranju je mnenje  
 komisije, da se vsakemu DOS-u pošlje seznam sodnikov, ki so test reševali v dodatnih 
 terminih  in sklep, da imajo DOS  pravico te sodnike manj delegirati, oziroma jih   
 delegirajo samo po potrebi. 
  

Sklep 28: Strokovna komisija pripravi seznam sodnikov, ki testiranja niso opravili v 
skladu z navodili in o tem obvesti DOS-e, DOS-i pa te sodnike lahko v drugem 
delu sezone 2016/17 delegirajo le v primeru pomanjkanja sodnikov.   

 
 
 
Mokronog, 01.02.2017      Predsednik SK 

          Vid Zupančič 
 
 

 

 


