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ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN NAPREDEK 
 
Datum: 13.06.2006 
 
ZAPISNIK LICENČNIH SEMINARJEV ZA TEKMOVALNO SEZONO 2006/2007 
 
Licenčni seminar za sodnike »A« liste je bil 10.6.2006, za sodnike »B« liste 11.6.2006. Oba seminarja 
sta bila v Dvorani Tabor, Maribor. Material za licenčni seminar so pripravili člani KIN (Marko 
SEIFRIED, Boris SKUDNIK, Aleš HOJSKI) in sekretar ZOSS (Dejan PERČIČ). 
 
Dnevni red licenčnih seminarjev 2006: 
- Otvoritev seminarja in pozdravni govor predsednice ZOSS 
- Poročilo iz licenčnega seminarja CEV (Brnu) 
- Poročilo komisije za spremljanje in kontrolo sojenja 
- Kontrola odbojkarskega zapisnika po tekmi 
- Test iz mednarodnih pravil igre 
- Ocenjevanje sojenja (predstavitev novega obrazca R4) 
- Rešitev testa iz mednarodnih pravil igre 
- Ogled tekme kvalifikacij EP in kontrola sojenja sodnikov 
- Analiza tekme 
- Vprašanja in razprava 
 
Na licenčnem seminarju so sodniki opravili testiranje iz poznavanja pravil odbojkarske igre. Test je 
imel 20 vprašanj. V tabelah so prikazani rezultati testiranja (število napak). 

 
Rezultati testiranja sodnikov A liste 

Priimek in ime Št. Napak 

Adrovič Iso 6 

Borko Miran 1 

Franc Drago - 

Globačnik Ljubo - 

Gril David 2 

Hojski Aleš 1 

Hrovat Brane 5 

Jovanovič Dejan 5 

Kamnik Nataša 1 

Končnik Peter - 

Lavrenčič Igor 7 

Markelj Blaž 3 

Merhar Boštjan 5 

Miklošič Sanja 5 

Novak Gregor 4 

Perčič Dejan 4 

Pevc Anton - 

Plešnik Janko 1 

Seifried Marko 0 

Skudnik Boris 2 

Smonkar Igor - 

Spanžel Alojz 10 

Stegnar Jure 3 

Šketa Damir 3 

Založnik Vinko 3 

Zupan Simona - 
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Rezultati testiranja Delegatov – kontrolorjev 
 

Priimek in ime Št. Napak 

Demšar Ivan 6 

Ficko Tone 3 

Hrga Branko 4 

Indest Stanko 2 

Karčovnik Ivan 5 

Kolenc Emil 5 

Kralj Franc 5 

Lečnik Jožef - 

Murčehajič Hari 4 

Šarman Janko 8 

Zupančič Vid - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rezultati sodnikov B liste in kandidatov za B listo 
 

Priimek in ime Št. napak 

Bešter Matjaž 9 

Bičanič Drago 3 

Blaznik Marko 9 

Brčinovič Andrija 6 

Dimec Jože 8 

Dornik Sandi 8 

Globačnik Jure 7 

Gruden Marko - 

Grum Igor 11 

Homan Vlado - 

Kaltenekar Denis 4 

Kavčič Branko 7 

Kladnik Drago - 

Kugler Srečko 3 

Lihteneker Matjaž 5 

Melavc Tomaž 7 

Mesarič Tadej 10 

Mohorčič Domen 12 

Ošlovnik Nino - 

Pogačnik Jure 6 

Prah Andrej - 

Resanovič Damijan - 

Rojc Jernej 8 

Sever Daniel 7 

Spačal Boris - 

Stopar Martin 9 

Šeruga Dejan - 

Štumfel Maksimiljan 6 

Šuštaršič Janez 7 

Švetak Borut 17 

Ulrih Matevž - 

Valentar Bernard 6 

Vindiš Franjo 4 

Bon Drago 10 

Mavrič Sebastjan 7 

Potočnik Alen 11 

Skok David 9 

Kos Miha 9 
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Po predstavitvi novega obrazca za ocenjevanje sodnikov R-4 in predstavitvijo načina kontrole sojenja 
v tekmovalni sezoni 2006/2007 smo vsi opravili tudi kontrolo na tekmi kvalifikacijskega turnirja za 
članice, ki je potekal v dvorani Tabor. Po tekmi je sledila analiza sojenja in primerjava med samimi 
skupinami ocenjevalcev (po max. 5 sodnikov v skupini). 
 
V razpravi so bile izpostavljene naslednje zadeve in zaključki: 

• Igralec  lahko pri odboju žoge stopi na klop za rezervne igralce svoje ekipe, ne pa na klop 
nasprotne ekipe. Prav tako lahko stopi na zapisnikarjevo mizo, vendar samo na svoji strani. 

• Prva nedovoljena zahteva je vedno samo opozorilo brez sankcij, če pri tem ne pride do 
namernega zavlačevanja. 

• V primeru, da trener zahteva tretji odmor, ga drugi sodnik opozori, da je že izkoristil oba 
odmora. V kolikor trener vztraja pri svoji zahtevi, mora drugi sodnik zapiskati odmor, prvi 
sodnik pa zahtevo zavrne in ekipi dodeli sankcijo za zavlačevanje. 

• Igralec je lahko izključen (rdeči karton) brez, da bi bil predhodno že kaznovan. Sodnik kazni 
podeljuje v skladu z težo prekrška, ki ga je igralec stori. 

• V primeru, da se akcija ponovi, se med razveljavljeno in ponovljeno akcijo ne dovoli nobena 
menjava igralcev ali odmora. 

 
V tekmovalni sezoni 2006/2007 igralci na tekmi več ne morejo opravljati več funkcij. (igralec, trener,  
kapetan). (sklep TK OZS, Tekmovalni pravilnik članov) 
 
NA tekmi mora nastopiti parno število linijskih sodnikov. Če na tekmo ne pridejo vsi delegirani 
linijski sodniki o njihovem nastopu odločata delegat srečanja in 1. sodnik. NA tekmi z televitijskim 
prenosom mora vedno nastopiti parno število linijskih sodnikov. 
 
Pri uradnem protokolu z napovedovalcem morajo igralci, ki niso v prvi postavi stati v prostoru za 
ogrevanje. Igralci in libero, ki jih bo napovedovalec napovedal morajo sedeti na klopi za rezervne 
igralce. Pri klopi lahko stoji samo vodstvo ekipe. Ko napovedovalec predstavi igralca, ta vstane iz 
klopi in steče na igrišče. 
 
Vsi navzoči se zavzemajo, da bi bili delegati na tekmah tisti, ki poznajo tudi vsa pravila odbojkarske 
igre in naloge, ki jih opravlja delegat na tekmi. V pretekli sezoni se je dogajalo, da nekateri delegati 
niso resno jemali svojega dela. 
 
Tekmovalni komisiji OZS se predlaga, da bi morali biti vsi igralci ob začetku uradnega ogrevanja v 
dresih in hlačkah, tako da lahko sodniški zbor preveri številke.  
 
Zaključki, ki so bili sprejeti na licenčnem seminarju 2005/2006 ostanejo v veljavi tudi v letošnji 
tekmovalni sezoni razen: 

• Igralec lahko opravlja tudi več funkcij, ko je na igrišču. Tako je lahko igralec, trener in 
kapetan. 
- Takšnega igralca vpišemo v zapisnik na vsa mesta, kjer se te osebe vpišejo. 
- Uradni zapisnik mora ta oseba podpisati povsod kjer je vpisan v zapisnik. 
- Kadar ta oseba ni v igri in želi opravljati funkcijo trenerja mora imeti oblečen zgornji del 

trenerke. Brez oblečenega zgornjega dela trenerke lahko samo sedi na klopi (ne sme se 
sprehajati) za rezervne igralce. 

• Če na tekmo pride samo en linijski sodnik, na tekmi linijskih sodnikov NI. Sodnik, ki je prišel 
se vpiše v odbojkarski zapisnik zaradi povrnitve stroškov. 

 
 
Zapisal: Dejan PERČIČ (sekretar ZOSS) 

Marko Seifried 

Predsednik KIN 


