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ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN KONTROLO SOJENJA 
 
Datum: 19.05.2006 
 
ZAPISNIK 1. SEJE KOMISIJE SKS PRI ZOSS 
 
Seja je bila 18. julija 2006 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije. 
Seja se je začela ob 17 30. 
 
Prisotni člani komisije:Jožef Lečnik, Peter Končnik, Vid Zupančič in Branko Hrga (koordinator) 
Ostali prisotni: Dejan Perčič; 
 
Sejo je sklical sekretar ZOSS, vodil pa koordinator Branko Hrga. 
  
Člani komisije so sprejeli predlagani dnevni red. 
 
Dnevni red:  
 

1. Izvolitev predsednika komisije SKS, 
2. pregled zapisnika 1. seje predsedstva OZS, 
3. priprava na novo tekmovalno sezono, 
4. razno; 

 
Koordinator je vse člane komisije pozdravil in zaželel konstruktivno delo v tem mandatu. Člani komisije 
so se strinjali, da se obveščanje vrši preko elektronske pošte (pošiljanje gradiva za seje, 
korespondence,…).  
 
Ad 1.) 
  
Koordinator je spomnil, da je bil korespondenčni sklep predsedstva ZOSS, da se Končnik Peter imenuje 
za člana komisije in se ga v sezoni 2006/2007 ne ocenjuje. 
 
SKLEP 1: 
Predsednik SKS je bil soglasno sprejet Vid Zupančič, njegov namestnik pa je v primeru njegove 
zasedenosti Peter Končnik. Jožef Lečnik bo prevzel izobraževanje kontrolorjev. 
 
 
Ad 2.) 
 
Predsedstvo OZS je sprejelo sklepe, ki omejujejo število D-K na listi in njihovo delegiranje na 1. in 2. 
DOL. Zaradi teh sklepov je potrebno popraviti Pravilnik komisije SKS. 
 
Po temeljiti razpravi so člani komisije sprejeli listi D-K za tekmovalno sezono 2006/2007: 
 
SKLEP 2: 
Delegati – kontrolorji »A« liste, ki bodo opravljali kontrole na 1. DOL: 
DEMŠAR IVAN 
FICKO TONE 
HRGA BRANKO 
INDEST STANKO 

KOLENC EMIL 
LEČNIK JOŽEF 
ŠARMAN JANKO 
ZUPANČIČ VID 

 
Delegati – kontrolorji »B« liste, ki bodo opravljali kontrole na 2. DOL: 
KARČOVNIK IVAN 
KRALJ FRANC 

MURČEHAJIČ  HARI 
MIRNIK JANEZ 
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Komisija predlaga sekretarju tekmovanj za tehnične delegate: 
JARC PAVEL 
OŠLOVNIK NINO 
GRUDEN MARKO 

HOMAN VLADO 
SPAČAL BORIS 

 
SKLEP 3: 
Listi D-K mora potrditi predsedstvo ZOSS. 
 
 
Ad 3.) 
 
Komisija predlaga spremembe tudi pri brezplačnih kontrolah in načinu ocenjevanja. 
 
SKLEP 4: 
Jožef Lečnik se imenuje za super kontrolorja na 1. DOL. Super kontrole se štejejo za brezplačne 
kontrole. Delegati – kontrolorji se za nasvete in navodila glede ocenjevanja obrnejo na Lečnik 
Jožefa. 
 
SKLEP 5: 
Delegati kontrolorji »A« liste morajo opraviti v tekmovalni sezoni najmanj dve brezplačne kontrole 
na 2.DOL, ali ocenjevati na turnirjih sodnike C liste, Delegati – kontrolorji »B« liste pa eno. Sodniki 
»A« liste, ki jih določi komisija SKS opravijo najmanj dve brezplačne kontrole na 2.DOL. 
 
SKLEP 6: 
Sodnike C liste, ki so kandidati za napredovanje na B listo sodnikov se ocenjuje na kadetskih ali 
mladinskih turnirjih. Na vsakem turnirju sta prisotna dva kontrolorja, ki opravljata nalogo 
brezplačno. Kandidatov se na 3. DOL ne ocenjuje. 
 
SKLEP 7: 
Ocene sodnikov se pošiljajo Lečnik Jožefu, ki jih tudi pregleda, ter opozori na možne napake. 
Sodnikom se pošilja obrazec R4, na katerem je vpisano vse razen številčne ocene. Ocene prejmejo 
sodniki po končani sezoni. 
 
Ad 4.) 
 
Pod razno so člani komisije popravili Pravilnik komisije SKS. 
 
SKLEP 8: 
Predlog novega pravilnika napiše predsednik komisije in ga pošlje članom komisije  in 
koordinatorju. Pripombe se pošlje predsedniku do 30.7.2006, usklajen pravilnik pa se nato pošlje v 
potrditev predsedstvu. 
 
Za pripravo na ocenjevanje po obrazcu R4 in uskladitvi vseh kontrolorjev, bodo organizirani posveti. 
 
SKLEP 9: 
Prvi posvet kontrolorjev bo 26.8.2006 v Ljubljani, drugi pa 16 oz. 17.9.2006 v Mariboru na 
Skrbinjkovem memorialu. 
  
 
Seja je bila končana ob 20 15. 
 
 
 
 

Zapisal sekretar ZOSS       Predsednik SKS 

        Dejan Perčič           Vid Zupančič 


