ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
PREDSEDSTVO
Datum: 10.05.2006

ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS
Seja je bila 09. aprila 2006 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije.
Seja se je začela ob 17 30.
Prisotni člani predsedstva:Jana Prešeren, Miran Borko, David Gril, Branko Hrga in Blaž Markelj;
Ostali prisotni: Dejan Perčič;
Opravičeno odsoten: Ivan Demšar;
Sejo je sklicala predsednica ZOSS Prešeren Jana.
Predsedstvo je sprejelo predlagani dnevni red, ki ga je predstavila Jana Prešeren.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem delovnih komisij ZOSS,
licenčni seminarji za tekmovalno sezono 2006/2007,
vpadanje članstva v ZOSS (razlogi in ukrepi),
ocene sodnikov v tekmovalni sezoni 2005/2006,
skupščina OZS,
razno;

Predsednica je še enkrat čestitala vsem izvoljenim članom predsedstva v novem mandatu ter izrazila željo,
da bi novo predsedstvo delovalo preudarno in konstruktivno. Sekretar ZOSS je predlagal, da se obveščanje
članov predsedstva vrši preko elektronske pošte (pošiljanje gradiva za seje, korespondence,…). Člani
predsedstva so se s tem strinjali.

Ad 1.)
S strani DOS-ov je bilo podanih nekaj predlogov za člane posameznih komisij, vendar pa nekaterih ni
mogoče upoštevati, saj bi bilo to v nasprotju z veljavnimi pravilniki.
Predlogi za komisije so:
a) Komisija za odbojko na mivki: Anton Pevc (predsednik), Jernej Rojc in Iso Adrovič. Koordinator
komisije je Blaž Markelj.
SKLEP 1:
Komisijo za odbojko na mivki v sestavi Anton Pevc (predsednik), Jernej Rojc in Iso Adrovič, ter
koordinatorja komisije Blaža Marklja se potrdi.
b) Komisija za izobraževanje in napredek: Seifried Marko (predsednik), Boris Skudnik, Aleš Hojski
in Peter Končnik, ki je zrazil željo, da dela na področju izpitov. Koordinatorka komisije je Jana
Prešeren.
SKLEP 2:
Komisijo za izobraževanje in napredek v sestavi Seifried Marko (predsednik), Boris Skudnik, Aleš
Hojski in Peter Končnik, ter koordinatorko komisije Jano Prešeren se potrdi.

c) Komisija za delegiranje: Brane Hrovat, Boris Spačal in Brane Maček. Komisija se lahko po
potrebi razširi še za enega člana iz vrst D-K.. Koordinator komisije je Gril David.
SKLEP 3:
Komisijo za delegiranje v sestavi Brane Hrovat, Boris Spačal in Brane Maček, ter koordinatorja
Davida Grila se potrdi. Komisija se lahko po potrebi na predlog komisije razširi še za enega člana iz
vrst D-K. Predsednika določijo člani med seboj.
d) Za člane komisije za marketing je prišlo premalo predlogov, zato se bo komisija formirala
kasneje.
SKLEP 4:
Na DOS-e se pošlje razpis za člane marketinške komisije.
e) Komisija za spremljanje in kontrolo: Edini član je Jožef Lečnik, koordinator pa Hrga Branko.
SKLEP 5:
Kot člana komisije SKS se trenutno potrdi le Jožefa Lečnika, kot koordinatorja komisije pa Branka
Hrgo. Ostala dva člana bo predsedstvo sprejelo naknadno korespondenčno.
f) DOS-i so predlagali člane za Koordinacijski odbor in sicer: Simona Zupan (DOS Koper), Emil
Kolenc (DOS Posočje), Iso Adrovič (DOS Ljubljana), Hari Murčehajič (DOS Dolenjska), Anton
Pevc (DOS Gorenjska), Jože Dimec (DOS Žalec), Aleš Hojski (DOS Maribor), Bernard Valentar
(DOS Koroška) in Tone Ficko (DOS Pomurje).
SKLEP 6:
Člani, ki so bili predlagani s strani DS-ov, se potrdijo v Koordinacijski odbor.

Ad 2.)
Licenčni seminarji za tekmovalno sezono 2006/2007 bodo organizirani po predlogu predsednika komisije
za izobraževanje in napredek.
SKLEP 7:
Licenčni seminar za tekmovalno sezono 2006/2007 za sodnike A liste in D-K bo 10.6.2006 v
Mariboru.
Licenčni seminar za tekmovalno sezono 2006/2007 za sodnike B liste in D-K bo 11.6.2006 v
Mariboru.
Komisija KIN mora pripraviti seminar v sodelovanju s sekretarjem.
SKLEP 8:
Licenčni seminar za tekmovalno sezono 2006/2007 za sodnike C in D liste ter zapisnikarje bodo
organizirali matični DOS. Komisija KIN pripravi enotni program seminarja in na vse seminarje
pošlje predstavnika, ki nadzira izvajanje seminarja, preveri udeležbo in naredi zapisnik seminarja.
DOS-i morajo seminar izvesti najkasneje do 27.8.2006, o točnem datumu seminarja pa morajo javiti
najmanj 14. dni prej sekretarju ZOSS.
DOS-i se lahko med sabo dogovorijo in skupaj organizirajo seminarje za sodnike C in D liste ter
zapisnikarje.
SKLEP 9:
Članarine za tekmovalno sezono 2006/2007 ostanejo iste kot prejšnjo sezono. Članarino plačajo
DOS-i za svoje člane po računu, ki ga bodo prejeli.

Ad 3.)
V zadnjih letih se soočamo s stalnim vpadom aktivnih sodnikov. Razlogov je več, eden večjih pa je
sigurno neredno plačevanje za sojenje. Predsednica se čim prej sestane s sekretarjem OZS in se dogovori o
možnem skupnem reševanju tega problema (poziv klubom, proučitev možnih oblik izplačevanja sodniških
nadomestil, ...).
SKLEP 10:
KO naj prouči vse možnosti glede izplačevanja sodniških nadomestil in poda možne ukrepe za večje
aktivno članstvo. Na problem članstva je potrebno opozoriti OZS in klube, potrebno pa je
vzpostaviti stik s športnimi pedagogi, ki bi lahko pomagali pri pridobivanju novih kandidatov.

Ad 4.)
Predsednik KIN je opozoril, da nekateri sodniki A liste nimajo kvote ocen.
Konec vseh tekmovanj v DOL se konča 20.5.2006, ko je zadnje kolo za popolnitev 2. DOL.
SKLEP 11:
O uvrstitvi sodnikov brez kvot na listo odloča KIN, predlog predsedstva pa je, da se sodnikom, ki so
iz objektivnih razlogov zbrali premajhno število ocen, le-te upoštevajo in se tako smatrajo za
ocenjene in se jih uvrsti na končno lestvico.
SKLEP 12:
Pregled ocen 1. DOL je bil že opravljen in ker ni več tekem, kjer bi bili sodniki lahko ocenjevani,
mora predsednik prejšnje komisije SKS, Ficko Tone takoj poslati vse ocene (ocene po krogih in
skupno povprečje) predsedniku KIN, tako da bo KIN pripravila končno lestvico in jo poslala
predsedstvu. Lestvica se nato takoj objavi na spletni strani.
SKLEP 13:
Pregled ocen B in C liste sodnikov se opravi v nedeljo 21.5.2006 v prostorih OZS. Pregled opravijo
člani stare in nove SKS.
SKLEP 14:
V naslednji tekmovalni sezoni bo prišlo do spremembe v tekmovalnih sistemih, zato naj KIN
predlaga število sodnikov na listah za tekmovalno sezono 2006/2007.

Ad 5.)
Skupščina OZS bo 18.5.2006 v Mariboru. ZOSS ima na skupščini dva delegata.
SKLEP 15:
Delegata ZOSS na skupščini OZS bosta Gril David in Hrga Branko. Sekretar jima pošlje gradivo,
oba delegata pa uskladita predloge in stališča s predsednico ZOSS.

Ad 6.)
Pod točko razno je predsedstvo obravnavalo:
• Nekateri pravilniki komisij ZOSS so zastareli.
SKLEP 16:
Vsem novo izvoljenim komisijam se pošlje veljavne pravilnike, ki jih naj komisije po potrebi
spremenijo in pošljejo v potrditev predsedstvu. Hkrati s pravilniki se novim komisijam posreduje
tudi že vse do sedaj prejete pripombe oz. predloge DOS-ov. Obvezno je potrebno spremeniti

pravilnik KIN, saj je tej komisiji po novem priključena tudi prejšnja Izpitna komisija, oz. njene
naloge in pooblastila.
•

Na OZS se pošljeta dopisa glede zahteve za obrazložitev ponovljene tekme v Kamniku in zahteva
za pristojnost pri delegiranju sodnikov in D-K na finalna tekmovanja.

SKLEP 17:
Dopisa pripravita sekretar in predsednica, potrdita ga predsedstvo korespondenčno.
•

Član predsedstva je podal vprašanje glede izplačil sodniških nadomestil. Po pogovoru z
generalnim sekretarjem OZS Dolinšek Igorjem je plačilna disciplina klubov zelo slaba in na to bo
opozoril tudi na skupščini OZS. Trudil pa se bo za čimprejšnjo poravnavo vseh obveznosti do
sodnikov.

SKLEP 18:
O nerednem plačevanju sodniških nadomestil se opozori na skupščini OZS.
•

Nova oprema še vedno ni bila dobavljena v celoti.

SKLEP 19:
S predstavnikom dobavitelja se sestaneta sekretar in predsednica ZOSS.
•

V letošnji sezoni so se tekme interlige štele v kvoto odsojenih tekem v domačem prvenstvu, član
predsedstva pa predlaga, da bi to v naslednji sezoni ločili.

SKLEP 20:
O vprašanju kvot tekem v domačem prvenstvu in tekem interlige naj obravnava komisija za
delegiranje.
•

V letošnji sezoni je prišlo do nesporazumov glede obračunavanj vezanih tekem.

SKLEP 21:
Na OZS se pošlje predlog o ukinitvi pavšalov na vezanih tekmah.
•

Kontrolor Peter Končnik je poslal ocene iz tekem, kjer je opravljal naloge kontrolorja. Iz ocen ni
jasno razvidno za katere ocene gre oz. zakaj so bili ti sodniki ocenjeni. Ocene so bile podane na
starih obrazcih.

SKLEP 22:
Predsednica bo pripravila dopis za g.Končnika glede brezplačnih kontrol oz. poslanih ocenah.
•

S strani Avstrijske federacije smo dobili prošnjo, da bi Pevc Anton sodil na turnirju v Celovcu kot
domači sodnik.

SKLEP 23:
Pevc Antonu se dovoli sojenje na turnirju v Celovcu kot predstavniku domačinov.
Seja je bila končana ob 20 00.

Sekretar ZOSS

Predsednica ZOSS

Dejan Perčič

Jana Prešeren

