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Na podlagi 19. člena Pravilnika Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije (ZOSS) je 
Predsedstvo ZOSS na svoji 1. korespondenčni seji dne 01.08.2006 sprejelo:  
 
PRAVILNIK ZA SPREMLJANJE IN KONTROLO SOJENJA 
Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije 
 

1.člen 
 

Pravilnik ureja delovanje Komisije za spremljanje in kontrolo sojenja pri ZOSS in opredeljuje 
postopek o prehodu sodnikov med delegate – kontrolorje. Namen pravilnika je kvalitetno in 
izenačeno delo delegatov – kontrolorjev pri ocenjevanju sodnikov na tekmah pod okriljem 
OZS. 
 

2.člen 
 

Državno in pokalno prvenstvo Slovenije lahko ocenjujejo samo delegati – kontrolorji in 
sodniki – kontrolorji, ki so na predlog Komisije za spremljanje in kontrolo sojenja, ter 
potrditvi predsedstva ZOSS, uvrščeni na ustrezno listo.  
- delegat  - kontrolor A  
- delegat – kontrolor B 
- sodnik – kontrolor 
 

3.člen 
 

Komisija za spremljanje in kontrolo sojenja ima naslednje pristojnosti: 
- pripravlja predloge za pravilnik komisije, 
- spremlja in nadzira delo delegatov- kontrolorjev in sodnikov kontrolorjev, 
- odloča o višini ocene sodniku, ki je dovolil materialno kršitev pravil igre, 
- pripravi seznam delegatov - kontrolorjev in jih uvršča na A in B liste, in predlaga število 
sodnikov – kontrolorjev A liste, ki lahko ocenjujejo sodnike B in C liste,                                      
- organizira posvete delegatov – kontrolorjev in skrbi za njihovo izobraževanje. 
- pripravi in  razpiše razpis za nove delegate-kontrolorje v primeru sprememb tekmovalnega 

sistema in s tem kvote delegatov- kontrolorjev, oziroma v primeru pomanjkanja le – teh. 
 

4.člen 
 

Funkcijo delegata – kontrolorja lahko opravlja sodnik mednarodnega ali državnega ranga, ki 
je dopolnil 50 let starosti in izpolnjuje pogoje. 
V izjemnih primerih  (zdravstveno stanje, premajhno število, itd.), lahko na predlog Komisije 
za spremljanje in kontrolo sojenja, predsedstvo ZOSS imenuje tudi delegata -  kontrolorja, 
pred dopolnjenim 50 letom starosti.    

 
5.člen 

 
Delegat – kontrolor lahko postane sodnik, ki ima: 
- stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in obvlada slovenski jezik, 
- je član enega od društev odbojkarskih sodnikov, 
- se obvezno udeleži organiziranega seminarja pred vsako tekmovalno sezono in teoretičnega 

preverjanja znanja, 
- ima plačano članarino in licenčnino za tekočo tekmovalno sezono, 
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- pred  prehodom na listo delegatov - kontrolorjev, mora sodnik zadnje tri (3) zaporedne 
sezone pred prestopom uspešno soditi v 1. DOL. 

 
6.člen 
 

Sodnik, ki dvakrat izpade z A liste sodnikov v zadnjih 10. letih sojenja, ne more biti več 
predlagan na A listo delegatov – kontrolorjev. Delegat- kontrolor, ki je na osnovi 
disciplinskega postopka dvakrat  kaznovan, ali dvakrat suspendiran v tekmovalni sezoni, prav 
tako ne more več opravljati funkcije delegata – kontrolorja. 
 

7.člen 
 

Delegat – kontrolor, ki zaprosi za mirovanje v eni tekmovalni sezoni zaradi bolezni ali 
službene odsotnosti, se po mirovanju vrne na listo delegatov – kontrolorjev. 
 

8.člen 
 

Delegate – kontrolorje delegira na tekme državnega tekmovanja predsednik ali član Komisije 
za spremljanje in kontrolo sojenja, v dogovoru s Sekretarjem tekmovanj.  
Kontrole sojenja sodnikom A in B liste, se lahko opravljajo samo na tekmah, ki se igrajo na 
tri (3) dobljene nize. 
Kontrole sodnikom C liste pa se lahko opravljajo tudi na turnirjih državnega prvenstva 
kadetov, kadetinj, mladincev in mladink, kjer se tekme igrajo na (2) dobljena  niza, vendar jih 
lahko ocenjujejo samo delegati - kontrolorji A - liste.  
 

9.člen 
 

Delegat – kontrolor lahko opravlja funkcijo do 65. leta starosti, oziroma do konca tekmovalne 
sezone, v kateri dopolni 65. let. Delegate – kontrolorje potrdi predsedstvo ZOSS na predlog 
Komisije za spremljanje in kontrolo sojenja, pred pričetkom vsake tekmovalne sezone, v 
skladu s pravilnikom o tekmovanjih OZS.  
 

10.člen 
 

Delegat – kontrolor izpade z liste v kolikor v eni tekmovalni sezoni: 
- ne izpolnjuje pogojev od 1. do 5. alineje 5. člena, 
- ne izpolnjuje pogojev iz 14. člena, 
- neuspešno opravlja naloge D-K oz. tehničnega delegata, 
- več kot dva (2) krat neopravičeno odpove delegacijo manj kot 72 ur pred začetkom 

tekme; 
 

11.člen 
 

Komisija za spremljanje in kontrolo sojenja lahko predlaga predsedstvu ZOSS v potrditev 
vsako tekmovalno sezono dva super - kontrolorja. Delo super - kontrolorja je brezplačno, 
šteje pa se v kvoto brezplačnih kontrol. 
Super - kontrolorja delegira Komisija za spremljanje in kontrolo sojenja. Po končani tekmi 
mora le ta prisostvovati razgovoru sodnikov in delegata – kontrolorja. 
Poročilo o delu delegata – kontrolorja ter sodnikov, mora super- kontrolor v 72. urah poslati 
na naslov, katerega določi Komisija za spremljanje in kontrolo sojenja. 
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12.člen 
 

Sodnikom B in C liste lahko opravijo kontrolo sojenja tudi sodniki A liste (praviloma 
nevtralne), ki jih na predlog Komisije za spremljanje in kontrolo sojenja potrdi predsedstvo 
ZOSS pred začetkom vsake tekmovalne sezone. Sodniki B liste morajo imeti vsaj štiri (4) 
ocene delegatov- kontrolorjev oz. določenih sodnikov – kontrolorjev A liste, ki so po 
možnosti iz drugega DOS-a. 
 

13.člen 
 

Komisija za spremljanje in kontrolo sojenja predlaga predsedstvu ZOSS za vsako tekmovalno 
sezono tehnične delegate za mednarodne tekme. Predsedstvo ZOSS predlog posreduje v 
potrditev predsedstvu OZS. 
 

14.člen 
 

Vsi delegati – kontrolorji in potrjeni sodniki – kontrolorji A liste morajo opraviti v eni 
tekmovalni sezoni najmanj dve ( 2 )  brezplačni kontroli. 
 

15.člen 
 

Sodnik je ocenjen, če je v tekmovalni sezoni sodil minimalno število tekem in bil ocenjen: 
Sodnik A liste             8 krat 
Sodnik B liste  4 krat 
Sodnik C liste je ocenjen po 8. členu pravilnika, ( minimalno ocenjen 1x kot prvi in 1x 

kot drugi sodnik), 
Sodnik D liste  ocenjujejo DOS-i sami. 
 
Za napredovanje sodnikov iz B na A listo, pa lahko komisija v dogovoru s Komisijo za 
izobraževanje in napredek sojenja pripravi predlog  dodatnega ocenjevanja na finalnih 
turnirjih kadetov, kadetinj, mladincev in mladink. 
 
Kontrole na C listi se opravijo na osnovi največ treh predlaganih kandidatov po posameznih 
DOS. 
 

16.člen 
 

Delegat- kontrolor ocenjuje sodnike na uradnih tekmah, ki jih organizira OZS. Ocenjevanje je 
tajno. Kontrolor opravi po tekmi pogovor s sodniškim zborom in jih opozori na napake, ki so 
jih naredili med tekmo. 
Izpolnjen ocenjevalni obrazec R - 4 mora kontrolor sojenja poslati najkasneje v 72 urah po 
končani tekmi na naslov, ki ga določi Komisija za spremljanje in kontrolo sojenja. Obema 
sodnikoma, pa poslati izpolnjeni obrazec po navodilu komisije. 
 

17.člen 
 

V primeru »materialnega kršenja« mednarodnih pravil igre na tekmi, delegat – kontrolor, o 
dogodku takoj obvesti predsednika Komisije za spremljanje in kontrolo sojenja, oziroma 
člana komisije, kateri je zadolžen za kontrolo ocenjevanja. Pisno obrazložitev  pošlje skupaj z 
obrazcem R – 4 na njegov naslov. 
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18.člen 
 

Po vsaki tekmovalni sezoni komisija za spremljanje in kontrolo sojenja izdela: 
- analizo sojenja, 
- analizo dela delegatov – kontrolorjev, 
- vrni red ter povprečno oceno sodnikov. 

 
19.člen 

 
Po končanem rednem delu tekmovanja v 1. DOL Komisija za spremljanje in kontrolo sojenja 
pripravi abecedni seznam dvanajstih (12) najvišje uvrščenih sodnikov, ter ustrezno število 
potrebnih delegatov – kontrolorjev, ki bodo sodili in ocenjevali končnico državnega 
prvenstva. 
 

20.člen 
 

 Štirinajst (14) dni po končanem tekmovanju  določenega ranga tekmovanja, komisija pošlje 
predsedstvu ZOSS-a listo  sodnikov z ocenami.   
 

21.člen 
 

Komisija za spremljanje in kontrolo sojenja si pridržuje pravico, da predlaga spremembe in 
dopolnitve tega pravilnika, če ugotovi, da je to potrebno. Predlog o spremembi potrjuje 
predsedstvo ZOSS. 
 

22.člen 
 

Za razlago tega pravilnika je na prvi stopnji pristojna Komisija za spremljanje in kontrolo 
sojenja, na drugi stopnji pa predsedstvo ZOSS. 
 
 
Pravilnik stopi v veljavo takoj. 
 
 
 
Predsednik komisije SKS:          Predsednik predsedstva ZOSS: 
       Vid Zupančič                                 Jana Prešeren l.r. 
 


