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ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
KOORDINACIJSKI ODBOR
Datum: 2.11.2006

ZAPISNIK 1. SEJE KOORDINACIJSKEGA ODBORA ZOSS
Seja je bila 26. oktobra 2006 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije.
Seja se je začela ob 17 20.
Prisotni člani komisije:Ficko Tone, Kolenc Emil, Adrovič Iso in Murčehajič Hari;
Ostali prisotni: Jana Prešeren in Dejan Perčič;
Opravičeno odsoten: Dimec Jože;
Sejo je sklical sekretar ZOSS, vodila pa Jana Prešeren.
Člani komisije so sprejeli predlagani dnevni red.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pozdravni govor predsednice ZOSS
Izvolitev predsednika in podpredsednika KO
Problematika (pre)majhnega števila aktivnih sodnikov
Obračun vezanih tekem
Razno

Ad 1.)
Predsednica je vse prisotne člane pozdravila in zaželela konstruktivno delo v tem mandatu. Člani KO so se
strinjali, da tudi v tem mandatu delujejo tako, da se podaja enotno mnenje o določeni zadevi, ki ga
sprejmejo vsi prisotni člani. To pa pomeni, da ni glasovanja in s tem preglasovanja, kakor tudi številčne
prisotnosti in s tem sklepčnosti.
SKLEP 1:
KO deluje tako, da se dogovorno podaja enotno mnenje o določeni zadevi, ki ga sprejmejo vsi
prisotni člani. Sprejeta mnenja, stališča in predlogi ne prenesejo kritik tistih, ki se seje niso
udeležili.

Ad 2.)
Prisotni člani so za predsednika KO potrdili Kolenc Emila, za podpredsednika KO pa Ficko Toneta.
SKLEP 2:
Predsednik KO je Kolenc Emil, podpredsednik KO pa Ficko Tone.

Ad 3.)
Vsako leto se število aktivnih sodnikov vztrajno znižuje, tako da je na nekaterih območjih nemogoče
pokriti tekme s sodniki.
Eden večjih problemov je sigurno tudi način izplačevanja sodniških nadomestil, saj sodniki več mesecev
čakajo na svoj zaslužek. Vsi člani KO naj aktivno stopijo v stik s poznavalci zakonodaje, saj lahko le na ta
način pridemo do konkretnih predlogov.
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SKLEP 3:
Člani KO naj predsedniku KO pošljejo podatke o izpitih v matičnem DOS-u (obrazec pripravita
sekretar in predsednik KO).
SKLEP 4:
OZS naj pošlje svetovalni službi OKS vprašanje glede članstva sodnikov v OZS in posredno s tem
tudi način izplačila.
Sekretar naj poišče vsaj dve službi, ki se ukvarjata s svetovanjem in jih povpraša za ceno celotnega
svetovanja.

Ad 4.)
Sekretar ZOSS je prejel vprašanje kako se bodo letos obračunavale vezane tekme. Klubi lahko vezane
tekme zahtevajo le v primeru, da sta obe tekmi v isti DOL. V primeru pomanjkanja sodnikov, pa se lahko
naredi tudi vezava tekem v različnih DOL.
Pri dogovoru o višini sodniških nadomestil med ZOSS in OZS je bil sprejet dogovor, da se vezava tekem
v primeru, da sodnik sodi dve ali več tekem dnevno, obračuna polni pavšal za tekmo najvišjega ranga,
ostale tekme se obračunajo kot vezave, če dvorane med seboj niso oddaljene več kot 30 km.

Ad 4.)
Pod razno so člani KO obravnavali in sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP 5:
Sodniki naj vprašanja in pobude naslovijo na člana KO, ki zastopa njihov DOS, saj bomo lahko le
tako pregledno in učinkovito delovali.
SKLEP 6:
Vse DOS-e, ki delegirajo sodnike tudi na Interligo pozivamo, da redno pošiljajo kopijo zapisnika s
teh tekem na OZS, saj se lahko le tako naredi obračun. V primeru, da ima DOS in klub drugačen
dogovor glede plačevanja teh tekem, naj DOS-i o tem obvestijo sekretarja ZOSS.

Seja je bila končana ob 18 45.
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