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ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO 
 
Datum: 09.11.2006 
 
ZAPISNIK 3. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja je bila 08.novembra 2006 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije. 
Seja se je začela ob 16 45. 
 
Prisotni člani predsedstva:Jana Prešeren, Miran Borko, David Gril in Blaž Markelj; 
Ostali prisotni: Dejan Perčič, Ivan Demšar, Bernard Valentar, Maček Branko in Vid Zupančič 
Opravičeno odsoten: Branko Hrga; 
 
Sejo je sklicala predsednica ZOSS Prešeren Jana. 
  
Sprejet je bil predlagani dnevni red. 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje, 
2. pregled poročila SKS iz posvetov za D-K, 
3. pregled zapisnika 1. seje KO, 
4. pregled zapisnika 2. seje komisije za delegiranje, 
5. poročilo sekretarja iz sestanka klubov in sodnikov Pomurske regije, 
6. izplačila, 
7. razno; 

 
 
Ad 1.) 
  
Na zapisnik 2. sej predsedstva ni bilo nobenih pripomb, realizirati je potrebno samo sklep 3 o novem 
pravilniku komisije KIN. 
 
SKLEP 1: 
Komisija za izobraževanje in napredek naj pripravi novi pravilnik komisije najkasneje do konca 
decembra. Prav tako je potrebno realizirati sklep 2. 
 
 
Ad 2.) 
 
Poročilo je predsedstvo sprejelo v vednost, komisija SKS naj predsedstvo obvesti, kakšen je sklep 
komisije glede Jovanoviča in Končnika. 
 
SKLEP 2: 
Komisija SKS naj poda sklep glede ocenjevanja Jovanoviča in Končnika, glede na to da se nista 
udeležila nobenega od posvetov kontrolorjev. 
 
Ad 3.) 
 
Prve seje KO so se udeležili le štirje od devetih članov, kar je odprlo diskusijo o smotrnosti tega organa. 
 
SKLEP 3: 
Članom KO je potrebno poslati vse dokumente v zvezi z možnimi načini izplačevanja sodnikov. Od 
Sekretarja OZS se pridobi tudi dokument davčne inšpekcije, ki se nanaša na izplačevanje sodnikov. 
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SKLEP 4: 
Sklep 6 iz 1. seje KO se glasi: 
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. 
 
Ta sklep je potrebno posredovati vsem DOS-om, DOS-i pa naj sklep posredujejo svojim članom. 
 
 
Ad 4.) 
 
Člani predsedstva so se strinjali z vsemi sprejetimi sklepi 2. seje komisije za delegiranje. Brane Maček je 
opozoril, da se komisija v celoti še ni sestala in da so težave zaradi neusklajenosti. Potrebni so bili 
večkratni popravki delegacij 2. DOL, prav tako pa se dogaja, da se delajo predelegacije D-K brez njegove 
vednosti, kljub temu, da je to njegova naloga. Komisija za delegiranje naj prouči možnosti delegiranja za 
5. krogov – zaradi pridobitve časa in možnosti usklajevanja! 
 
 
SKLEP 5: 
Skliče se skupni sestanek komisije za delegiranje in SKS, kjer se obravnava težave in se uskladi 
način delegiranja, predelegiranja in obveščanja. 
 
 
Ad 5.) 
 
Sekretar ZOSS je podal poročilo s sestanka sodnikov in klubov iz Pomurske regije s sekretarjema OZS in 
ZOSS. Na sestanku so bili izpostavljeni problemi glede prenizkega števila aktivnih sodnikov in zato se 
dogaja, da na tekmah večino sodi samo en sodnik. Sodniki so poudarili, da je verjetno največji razlog 
upada sodnikov prav način in neredno izplačevanje sodnikov. Klubi so se na koncu strinjali, da morajo 
tudi oni pomagati rešiti ta problem z bolj aktivnim sodelovanjem z DOS-om. 
 
SKLEP 6: 
V mesecu novembru se organizira izpit za nove sodnike v DOS Pomurje. O izpitih se obvesti vse 
medije in klube. 
 
SKLEP 7: 
Vse DOS-e je potrebno obveščati o vseh izpitih, ki se organizirajo po Sloveniji. Udeležijo se jih lahko 
vsi, ki so pripravljeni postati sodnik, ne glede na to, kje imajo stalno prebivališče (v Sloveniji). 
 
SKLEP 8: 
Podoben sestanek se skliče tudi na področju Koroškem, saj imajo tam podobne težave.  
 
 
Ad 6.) 
 
Nova sezona se je že začela, vendar so se že pojavila odstopanja od dogovora z OZS. Zato so se člani 
predsedstva odločili, da bodo ukrepali takoj, saj imamo slabe izkušnje iz prejšnjih let. 
 
SKLEP 9: 
Sekretar ZOSS mora člane predsedstva obvestiti koliko denarja je na računu ZOSS, ter kateri klubi 
še niso plačali računov. 
Klubom, ki ne bodo plačali do 23.11.2006 sodniki na tekmah od 25.11.2006 dalje ne bodo sodili na 
domačih tekmah, kolikor neplačniki ne bodo imeli potrdila o plačilu na tekmi. S tem želimo 
kaznovati le tiste klube, ki računov ne plačujejo. 
Denar, ki ga klubi nakažejo za sodnike, je potrebno vsak mesec 15. nakazati na DOS-e. 
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SKLEP 10: 
Predsedstvo poziva KO naj pripravi nov način izplačevanja najkasneje do konca januarja 2007 in 
ga da v obravnavo in potrditev predsedstvu ZOSS. 
Do marca jih mora uskladit predsedstvo 
Ad 7.) 
 
Pod točko razno je predsedstvo obravnavalo: 

• Disciplinski sodnik je zaradi neudeležbe D-K Hrga Branka na tekmi v Kamniku izrekel ukrep 
JAVNI OPOMIN. 

• Na tekmi v Radencih se tekma ni odigrala, saj na tekmo ni bilo nobenega sodnika. Glede na 
delegacije je bila za delegiranje sodnikov na to tekmo pozvana DOS Maribor. 

SKLEP 11: 
DOS Maribor naj poda obrazložitev glede nedelegiranja na tekmo v Radencih, ki potem tudi ni bila 
odigrana. 
 

• OK Šempeter je podal pritožbo, ki pa ni bila ustrezna, zato jo predsedstvo ni obravnavalo. 
 
SKLEP 12: 
Sekretarja tekmovanj se pozove, da o zaključkih te nenajavljene pritožbe obvesti tudi ZOSS. 
 

• V torek 7.11.2006 so v Kamniku potekali izpiti za regijski in državni rang, ki so jih pripravili pri 
komisiji KIN. Izpitov  se je od 13. prijavljenih udeležilo le 5, trije so se pravočasno opravičili. 

 
SKLEP 13: 
Predsedstvo predlaga komisiji KIN, da omogoči naknadno opravljanje izpitov trem kandidatom, ki 
so se pravočasno opravičili. Sodniki, ki se niso opravičili morajo podati razlog za neudeležbo. 
 

•   S strani ŽOK Šentvid je prišel dopis o dogodkih na tekmi 1. DOL med ekipama Luka Koper in 
ŽOK Šentvid.  

 
SKLEP 14: 
Glede na dopis ŽOK Šentvida se sodnika s tekme v Kopru preda v disciplinski postopek. Sekretar 
mora pridobiti kaseto iz te tekme, ogledati pa si jo morajo disciplinski sodnik in komisija SKS. 
Komisija SKS naj glede na dokaze poda mnenje ali ukrepati proti sodniškemu zboru in če ja, kako. 
 

• S strani sodnikov je prišlo kar nekaj izjav glede obnašanja sodnika Sebastjana Cilenška na tekmah 
2. DOL, kjer je bil prisoten kot igralec. 

 
SKLEP 15: 
Cilenšek Sebastjana se z dopisom pozove, da upošteva sodniški kodeks tudi ko je na tekmi v 
drugačni funkciji. 
 

• Nekateri sodniki še vedno niso prejeli naročene opreme. Po besedah Sekretarja ZOSS bo oprema 
dobavljena do 17.11.2006, skupaj z zaostalimi naročili. Prav tako je z dobaviteljem dosežen 
dogovor o načinu dobave in postopek pri morebitnih reklamacijah, s čimer bo zagotovljena večja 
transparentnost za DOS-e. 

• Član predsedstva je mnenja, da je način izračunavanja kvote sodnikov, ki jih lahko predlaga 
posamezna DOS za napredovanje iz C na B listo, nečloveški in da bi ga bilo potrebno spremeniti. 
Sekretar je povedal, da je način izračunavanja kvot sprejelo predsedstvo z namenom, da bi DOS-i 
zagotovili dovolj sodnikov tudi na nižjih ligah. 

• Podan je bil predlog, da se razmisli o zvišanju starostne meje za sodnike. 
 
Seja je bila končana ob 18 30 
 

Zapisal Sekretar ZOSS      Predsednica ZOSS 

 Dejan Perčič             Jana Prešeren 


