ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
PREDSEDSTVO
Datum: 01.09.2006

ZAPISNIK 2. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS
Seja je bila 30. avgusta 2006 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije.
Seja se je začela ob 17 30.
Prisotni člani predsedstva:Jana Prešeren, Miran Borko, David Gril in Blaž Markelj;
Ostali prisotni: Dejan Perčič, Ošlovnik Nino, Ivan Demšar in Spačal Boris;
Opravičeno odsoten: Branko Hrga;
Sejo je sklicala predsednica ZOSS Prešeren Jana.
Predsedstvo je sprejelo predlog predsednice Jane Prešeren, da se obravnava najprej problematika izplačil,
saj je bil na seji prisoten tudi Generalni sekretar OZS..
Spremenjeni dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Izplačila za sezono 2005/2006,
pregled in potrditev zapisnika 1. seje,
pregled in potrditev zapisnika korespondenčne seje,
razno;

Ad 1.)
Sodniki so na licenčnih seminarjih dobilo zagotovilo, da bo denar za sezono 2005/2006 nakazan na DOS-e
najkasneje do konca junija, vendar pa to ni bilo izvedeno do danes. Igor Dolinšek je del krivde za nastalo
situacijo prenesel na OZS, saj je bila politika plačevanja klubov napačna, saj kar nekaj klubov še ni
poravnala vseh obveznosti za že končano sezono. Prepričan je bil, da bo OZS lahko zadnji del denarja za
že končano sezono lahko pokrila sama, vendar se je zadeva zataknila pri pridobitvi zadnjega obroka
sredstev iz Fundacije za šport. Obljubil je, da bo denar nakazan v roku 14. dni, prav tako pa bo OZS bolj
dosledna do klubov, ki ne plačujejo svojih obveznosti pravočasno. S tem se bo izboljšala tudi frekvenca
izplačevanj.
SKLEP 1:
V primeru, da denar za prejšnjo tekmovalno sezono ne bo nakazan na DOS-e do 18.9.2005, bo
predsedstvo ZOSS primorano sklicati izredno sejo na kateri bo sprejelo ukrepe, do katerih jih
zavezuje tudi sprejeti sklep skupščine v Trebnjem.
SKLEP 2:
Na TK OZS se pošlje predlog, da se klube, ki ne poravnajo zadnjega obroka nadomestil za sojenje
kaznuje z odvzemom točk v naslednji tekmovalni sezoni. Tako bi lahko zagotovili plačilo klubov
tudi po končani sezoni, saj so klubi v preteklosti s plačili čakali do začetka nove sezone.

Ad 2.)
Pri pregledu zapisnika 1. seje predsedstva je bilo ugotovljeno:
• Koordinacijski odbor se še ni sestal na ustanovni seji. Predsedstvo pričakuje pobude Ko glede
načina izplačil nadomestil za sojenje.
SKLEP 2:
Sekretar ZOSS skliče ustanovno sejo KO v septembru. KO naj prouči možnosti plačevanja
sodniških nadomestil.

•

Komisija KIN še ni pripravila novega pravilnika svoje komisije.

SKLEP 3:
Komisija KIN naj v najkrajšem možnem času pripravi predlog novega pravilnika, saj je prevzela
tudi pristojnosti izpitne komisije.
•
•

Sodniška oprema za nove sodnike in nekaj dodatnih naročil je potrebno izvesti v roku 14. dni.
Nekateri DOS-i so poslali prošnjo, da bi lahko organizirali dodatne licenčne seminarje.

SKLEP 4:
DOS-i lahko organizirajo dodatne licenčne seminarje za sodnike C in D liste, ter zapisnikarje,
vendar najkasneje do 8.9., sekretarju pa pošljejo vse potrebno gradivo in poročilo do 9.9.2006.
•
•

Končnik Peter in Lečnik Jožef sta podala prošnjo za oprostitev sodelovanja na licenčnem
seminarju.
Komisija za delegiranje je na svoji seji izvolila za prednika komisije Hrovat Braneta.

SKLEP 5:
Končnik Petru in Lečnik Jožefu se opraviči izostanek iz licenčnega seminarja, saj sta oba
pripomogla pri organizaciji le teh.

Ad 3.)
Predsedstvo je prejelo dopise in zapisnik seje SKS ter poročilo o delu komisije v vednost. S strani
predsednika komisije KIN je prišlo nekaj pripomb na pravilnik SKS, vendar pravilnik je bil pred tem že
potrjen s strani predsedstva ZOSS, zato je pravilnik v veljavi do konca tekmovalne sezone 2006/2007, saj
pravilnikov med sezono ne smemo popravljati.
SKLEP 6:
Prošnja, da se Lečnik Jožef potrdi kot dodatni član komisije za delegiranje se odobri.
SKLEP 7:
Predlog liste sodnikov – kontrolorjev, ki bodo v sezoni 2006/2007 opravljali brezplačne kontrole na
2. DOL se sprejme. Ti sodniki so:
Perčič Dejan
Borko Miran
Plešnik Janko
Gril David
Seifried Marko
Globačnik Ljubo
Skudnik Boris
Hrovat Brane
Spanžel Alojz
Jovanovič Dejan
Stegnar Jure
Končnik Peter
Pevc Anton
SKLEP 8:
Prošnjo, da bi lahko na tekmah 2. DOL naloge delegata – kontrolorja opravljali tudi sodniki –
kontrolorji se posreduje TK OZS.

Ad 4.)
Pod točko razno je predsedstvo obravnavalo:
• Končnik Peter je bil prisoten na sestanku Mevze, kjer so sprejeli smernice za sojenje v Interligi.
SKLEP 9:
Predsedniku komisije za delegirane pri Mevzi se sporoči, da je potrebno o Interligi obveščati
sekretarja ZOSS in predsednika komisije za delegiranje pri ZOSS Hrovat Braneta.

•

Na naslednji skupščini ZOSS se podeli priznanja sodnikom, ki so po dolgi karieri zaključili s
sojenjem.

Seja je bila končana ob 18 45.
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