
SODNIKI-ZAČETNIKI 
 
 
V pretekli tekmovalni sezoni je bilo na področju t.i. sodnikov začetnikov kar nekaj dogodkov, ki so povsem upravičeno 
doživeli negodovanje nekaterih klubov, pa tudi opažanja ob pregledu zapisnikov so bila milo rečeno zaskrbljujoča. 
Ugotovili smo celo, da so posamezni klubi redno kršili določila v zvezi s sodniki začetniki. Zato smo se, v dogovoru s 
sodniško organizacijo, dogovorili, da se napišejo določena pravila oziroma navodila, s katerimi bodo seznanjeni tako 
klubi, kot vse sodniške organizacije (in preko njih upamo sodniki). 
 
 
UVODNIK UKREPI 
 

 od sezone 2012-2013 naprej bo vodena natančna evidenca sodnikov-začetnikov 
 sodnik-začetnik, ki ga predlaga klub, lahko piše zapisnik in sodi kot sodnik-začetnik za klub neomejeno let, če 

ne opravi izpita za sodnika 3. razreda 
 pod določenimi pogoji je lahko sodnik-začetnik tudi sodnik ZOSS  v primeru, da ta sodnik opravi tudi izpit za 

sodnika 3. razreda (postane član ZOSS) lahko piše zapisnik ter sodi mini in malo odbojko kot sodnik-začetnik 
(samo za en klub) še dve leti ampak samo za klub, ki ga je predlagal. Če gre sodnik-začetnik, ki ima opravljen 
tudi izpit 3. razreda sodit mini in malo odbojko za nek drug klub, se ga smatra kot sodnika ZOSS 

 vsak sodnik začetnik mora vsako leto opraviti seminar za sodnike začetnike (brez znanja pisanja zapisnika 
male in mini odbojke se osebe ne more uvrstiti na listo sodnikov-začetnikov) 

 spisek sodnikov-začetnikov se objavi na spletu (oznaka Z). Za sodnike-začetnik (oznaka ZS), ki ima opravljen 
izpit za sodnika 3. razreda se na splet vpiše tudi za kateri klub piše zapisnik (sodi) kot sodnik-začetnik. Objavi 
se tudi, katero leto je že sodnik začetnik (letos bodo vsi prvo leto) 

 klub mora ob prijavi za organizacijo turnirja obvezno vpisati ime in priimek sodnika-začetnika (le sodniki s 
spiska objavljenega na spletu), lahko pa sporoči njegovo zamenjavo najkasneje 48 ur pred turnirjem. Če 
predlagani sodnik-začetnik ni na spisku sodnikov-začetnikov se smatra, da klub ni predlagal sodnika-
začetnika. 

 
 
 
DELEGIRANJE SODNIKOV 
 
  ZOSS sodnik-začetnik sodnik-začetnik ZOSS (če je klub obvestil 
  obvezno obvezno »lahko« da ne bo sodnikov-začetnikov)
redni del eno igrišče min. 1 1  2  (min. 1) 
redni del dve igrišči min. 1 2 + 1 4  (min. 2) 
za mesta eno igrišče 0 1 + 1 2  (min. 1) 
za mesta dve igrišči 0 2 + 2 4  (min. 2) 
repasaži eno igrišče min. 1 1  2  (min. 1) 
repasaži dve igrišči min. 1 2 + 1 4  (min. 2) 
polfinale dve igrišči Delegira DOS – obvezno min. en sodnik ZOSS,  lahko tudi izkušene sodnike-začetnike 

finale eno igrišče Delegira DOS v dogovoru z ZOSS – min. dva sodnika ZOSS,  lahko tudi en izkušen 
sodnik- začetnik 

 
 
 
OBRAČUNAVANJE 
 

- sodnik začetnik (plačilo stvar kluba) 
- sodnik ZOSS (sodniško nadomestilo po tabeli sodniških nadomestil za sezono 2012/2013) 

 
 

REDNI DEL (ENO IGRIŠČE), REPASAŽ (ENO IGRIŠČE) 
• če klub zagotovi sodnika začetnika se obračuna samo delegiran sodnik s strani ZOSS po funkciji, ki jo je 

opravljal na določeni tekmi (zapisnikar, sodnik) 
• če klub ne zagotovi sodnika začetnika, se obema sodnikoma delegiranima s strani ZOSS obračuna po funkciji, ki 

jo je sodnik opravljal na določeni tekmi (zapisnikar, sodnik) ter »kazen« za klub za sodnika ZOSS, ki je pisal 
zapisnik (kazen = višina sodniškega nadomestila za funkcijo, ki jo sodnik opravlja na tekmi – za vsako tekmo) 

 
 
 
 
 



REDNI DEL (DVE IGRIŠČI), REPASAŽ (DVE IGRIŠČI) 
• če klub zagotovi tri sodnike začetnike se obračuna samo delegiran sodnik s strani ZOSS po funkciji, ki jo je 

opravljal na določeni tekmi (zapisnikar, sodnik),  
• če klub zagotovi dva sodnika začetnika, se obračunata samo sodnika delegirana s strani ZOSS po funkciji, ki sta 

jo opravljala na določeni tekmi (zapisnikar, sodnik) 
• če klub zagotovi samo enega sodnika se trem sodnikom, ki so bili delegirani s strani ZOSS obračuna po funkciji, 

ki so jo opravljali, ter »kazen« za klub za sodnika ZOSS, ki je pisal zapisnik (za vsako tekmo) 
• če klub ne zagotovi sodnika začetnika, se vsem štirim sodnikom, ki so bili delegirani s strani ZOSS obračuna po 

funkciji, ki so jo opravljali (zapisnikar, sodnik) ter »dve kazni« za klub za dva sodnika ZOSS, ki sta pisala zapisnik 
(za vsako tekmo) 

 
ZA MESTA (ENO IGRIŠČE ) 
• če klub zagotovi oba sodnika, se klubu ne obračuna nič 
• če klub zagotovi enega sodnika začetnika, se obračuna samo sodnika delegiranega s strani ZOSS po funkciji, ki 

jo je opravljal na določeni tekmi (zapisnikar, sodnik) 
• če klub ne zagotovi sodnika začetnika, se obema sodnikoma delegiranima s strani ZOSS obračuna po funkciji, ki 

jo je sodnik opravljal na določeni tekmi (zapisnikar, sodnik) ter »kazen« za klub za sodnika ZOSS, ki je pisal 
zapisnik (za vsako tekmo) 

 
ZA MESTA (DVE IGRIŠČI) 
• če klub zagotovi vse štiri sodnike začetnike, se klubu ne obračuna nič 
• če klub zagotovi tri sodnike začetnike se obračuna samo delegiran sodnik s strani ZOSS po funkciji, ki jo je 

opravljal na določeni tekmi(zapisnikar, sodnik),  
• če klub zagotovi dva sodnika začetnika, se obračunata samo sodnika delegirana s strani ZOSS po funkciji, ki sta 

jo opravljala na določeni tekmi (zapisnikar, sodnik) 
• če klub zagotovi samo enega sodnika se trem sodnikom, ki so bili delegirani s strani ZOSS obračuna po funkciji, 

ki so jo opravljali, ter »kazen« za klub za sodnika ZOSS, ki je pisal zapisnik (za vsako tekmo) 
• če klub ne zagotovi sodnika začetnika, se se vsem štirim sodnikom, ki so bili delegirani s strani ZOSS obračuna 

po funkciji, ki so jo opravljali (zapisnikar, sodnik) ter »dve kazni« za klub za dva sodnika ZOSS, ki sta pisala 
zapisnik (za vsako tekmo) 

 
POLFINALE, FINALE 
• sodnikom se obračuna po funkciji, ki jo opravljajo na določeni tekmi (zapisnikar, sodnik) 
• odvisno od dogovora, ali ima klub sodnika začetnike ali ne 

 
 
DODATNE »KAZNI« 
 
• če klub ob prijavi zapiše, da bo zagotovil sodnika-začetnika in le tega ni na turnirju, se zaračuna nadomestilo v 3-

kratni višini nadomestila zapisnikarja (za vsakega sodnika-začetnika, ki ga ni na turnir, pa je klub najavil, da ga bo 
zagotovil sam) 

• v primeru, da sodnik-začetnik zboli in ga zaradi tega ni na turnir, mora to klub sporočiti v 24 urah ter v 72 urah 
posredovati uradno potrdilo (zdravniško potrdilo) zakaj sodnika ni bilo 

• v primeru, da sodnika-začetnika ni na turnir iz drugih vzrokov, mora klub v 72 urah posredovati opravičilo kuba, o 
upravičenosti pa odločata sekretar tekmovanj in sekretar ZOSS 
 

• če je sodnik ZOSS delegiran pa na turnir ne pride, se sodniku zaračuna »kazen« v višini 2-kratne višine 
nadomestila zapisnikarja (za vsako tekmo) – polovico »kazni« se razdeli sodelujočim klubom, polovico kazni pa 
za svoje delovanje obdrži ZOSS. Določilo ne velja, če sodnik opraviči svojo odsotnost v skladu s predpisi ZOSS – 
Pravilnik o delegiranju (10. člen). 

• Če minimalnega števila sodnikov (1 za eno igrišče, 2 za dve igrišči) ne delegira ZOSS, se udeleženim klubom na 
turnirju iz sredstev ZOSS plača »kazen« v višini enega nadomestila za zapisnikarja (za vsako tekmo) za vsakega 
sodnika, ki ga ZOSS ne delegira. 

• DOS se kaznuje s kaznijo 20 EUR če najkasneje 48 ur pred turnirjem sekretarju ZOSS ne posreduje delegacij 
sodnikov ZOSS za posamezni turnir 

 
 


