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ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
KOMISIJA ZA DELEGIRANJE 
 
Datum: 27.11.2006 
 
 
ZAPISNIK 3. RAZŠIRJENE SEJE KOMISIJE ZA DELEGIRANJE PRI ZOSS 
 
 
Seja je bila 20. novembra 2006 v prostorih gostišča Lečnik, v Ravnah na Koroškem. 
Seja se je začela ob 17 15. 
 
Prisotni člani komisije za delegiranje: Brane Hrovat, Brane Maček, Jožef Lečnik, Boris Spačal in David 

Gril (koordinator);  
Ostali prisotni: Vid Zupančič (predsednik komisije SKS), Branko Hrga (koordinator SKS), Bernard 
Valentar, Miran Borko, Dejan Perčič; 
 
Sejo je sklical predsednik komisije. 
  
Dnevni red: 

1. Pregled dosedanjega dela, 
2. napotki za nadaljnje delo, 
3. razno;  

 
Najprej je vse prisotne pozdravil predsednik DOS Koroške Miran Borko, ki je prisotnim zaželel 
konstruktivno delo. 
Brane Hrovat se je kot predsednik komisije za delegiranje zahvalil in poudaril, da je bilo dogovorjeno, da 
bodo seje komisije na OZS, vendar pa to ni vedno mogoče. 
 
 
Ad. 1.) 
 
Pred začetkom sezone so se člani komisije dogovorili katero področje bo posamezni član prevzel, vendar 
so se pri samem delu pokazale nekatere pomanjkljivosti, ki jih je potrebno razčistiti in se s tem izogniti 
morebitnim nadaljnjim napakam. 
Jožef Lečnik je opozoril, da je imel premalo podatkov o 2. DOL in zato mu je ušel nadzor nad kontrolami 
sodnikov in zato predlaga, da to prevzame nekdo, ki ima vse potrebne podatke. 
Brane Maček predlaga, da se predhodno določi na katerih tekmah 2. DOL se bo izvajala kontrola sojenja, 
saj je v letošnji sezoni premalo tehničnih delegatov na 1.DOL in zato nekatere D-K B liste potrebuje tudi 
na 1. DOL. ST lahko na tekmo 2. DOL poslal tudi sodnika – kontrolorja, ki bo opravljal naloge delegata 
kontrolorja.  
Pojavlja se tudi težava pri opravljanju brezplačnih kontrol predvsem tistih sodnikov – kontrolorjev, katerih 
DOS-i nimajo dovolj sodnikov za pokrivanje tekem nižjih lig, saj ti sodniki večkrat sodijo 3. DOL. 
 
SKLEP 1: 
Pri delegiranju pomladanskega dela tekmovalne sezone 2006/2007 se upošteva na katerih tekmah so 
predvideni kontrolorji in delegiranje se opravi temu primerno. 
 
 
Ad 2.) 
 
 Iz zgoraj opisanih ugotovitev so člani komisije sprejeli naslednje sklepe: 
 
SKLEP 2: 
Delegiranje D-K in tehničnih delegatov na 1. in 2. DOL opravljata Jožef Lečnik in Branko Maček. 
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SKLEP 3: 
Delegiranje sodnikov v 1. DOL bo potekalo tako, da se delegira 4 nato pa še 3 kroge, sodnike 2. 
DOL pa se delegira najprej za 6 potem pa še za 5 krogov. Delegiranje 2. DOL se opravi na OZS v 
četrtek 21.12.2006 ob 16. uri. 
 
SKLEP 4: 
Kontrolorji morajo izpolnjene R – 4 obrazce pošiljati Lečnik Jožefu, ki potem o številu ocen 
sodnikov 2. DOL tedensko obvešča Sekretarja ZOSS 
 
SKLEP 5: 
Po končanem jesenskem delu je potrebno izdelati statistiko glede dejansko odsojene tekme. Izdelajo 
jo odgovorni za posamezno področje. 
 
 
SKLEP 6: 
Delegati – kontrolorji se klub doseženi kvoti ocen sodnikov A liste delegiranja do konca prvenstva. 
Zagotoviti je potrebno razpršenost D-K in sodnikov (vsak delegat mora imeti čim večje število 
različnih sodnikov). 
 
SKLEP 7: 
Na tekme ekip iz istega območja se lahko delegira tudi sodnike iz tega območja (v 1. in 2. DOL), 
vendar se na tako tekmo delegira D-K.  
 
SKLEP 8: 
Vse delegacije s strani komisije je potrebno poslati v vednost vsem DOS-om. 
 
 
Seja je bila končana ob 18 40. 
 
 
 

Zapisal:      Predsednik komisije za delegiranje 

         Dejan Perčič        Brane Hrovat 


