PREDSEDSTVO ZVEZE ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE

1/4

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
PREDSEDSTVO
Datum: 17.01.2007

ZAPISNIK 5. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS
Seja je bila 17. januarja 2007 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v Ljubljani.
Seja se je začela ob 1630.
Prisotni člani predsedstva:Jana Prešeren, David Gril, Miran Borko in Blaž Markelj;
Ostali prisotni: Dejan Perčič, Ivan Demšar, Maček Brane (prvih 30 minut) ;
Opravičeno odsoten: Branko Hrga,;
Sejo je sklicala predsednica ZOSS Prešeren Jana.
Na sejo je bil povabljen tudi Generalni sekretar Igor Dolinšek, ki pa se zaradi zasedenosti (delegat na tekmi CEV v Novi Gorici) seje ni mogel
udeležiti.
Sprejet je bil predlagani dnevni red.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje,
2. (ne)izplačila
3. razno;

Ad 1.)
Prisotni člani predsedstva so pregledali zapisnik 4. seje in ugotovili, da nekateri sklepi zaradi zasedenosti sekretarja in novoletnih praznikov niso bili
realizirani, vendar so kljub temu ugotovili:
• S strani KIN predsedstvo ni dobilo nobene informacije glede novega pravilnika te komisije.
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SKLEP 1:
KIN se zadnjič pozove, da pripravijo novi pravilnik komisije in o tem obvestijo tudi predsedstvo. S KIN o problemu kontaktira
koordinatorka Jana Prešeren.
•
•

Sestanek sodnikov in klubov na Koroškem še ni bil sklican. Termin se uskladi s OZS in DOS Koroška.
DOS Maribor do danes ni poslal obrazložitve glede odsotnosti sodnikov na tekmi.

SKLEP 2:
Predsednik DOS Maribor bo obrazložitev poslal članom predsedstva.

• Komisija za delegiranje še ni poslala poročila in statistike delegiranja za jesenski del prvenstva.
SKLEP 3:
Komisija mora poslati članom predsedstva analizo delegiranja in obrazložitev načina delegiranja za finalni turnir Pokala
Slovenije.
Ad 2.)
Predsedstvo ZOSS je prejelo dopis Generalnega sekretarja OZS glede finančnega stanja OZS in neizplačil sodniških nadomestil. Predlaga mirno
rešitev brez prenehanja sojenja in navaja tudi nekaj zagotovil, ki jih v tem trenutku lahko da.
Predsedstvo ZOSS je pregledalo tudi trenutno finančno stanje glede sodniških nadomestil (priloga zapisniku) in po temeljiti razpravi je sprejelo
naslednje sklepe:
SKLEP 4:
V soboto 20. 1. 2007 se sodi vse DOL pogojno. Kot opozorilo na nastalo situacijo se vse tekme 1. DOL pričnejo s 15. minutno zamudo. Za
izvrševanje tega sklepa so odgovorni D-K in sodniki na teh tekmah.
Sekretar in predsednica ZOSS pripravita obvestilo za medije, klube in sodnike.
Predsednica od Generalnega sekretarja OZS zahteva sestanek s njim in predsednikom OZS do konca tega tedna (termin uskladita sekretarja
OZS in ZOSS).
SKLEP 5:
V kolikor do 19. 1. 2007 OZS ne nakaže DOS-om v dopisu obljubljenih 20.000 EUR, se 23. 1. 2007 preneha s sojenjem na vseh DOL in se tudi
na ta dan skliče tiskovna konferenca.
V primeru prenehanja sojenja se o tem sklepu obvesti vse sodnike preko elektronske pošte. DOS-i pa morajo prejem sklepa preveriti in
podati povratno informacijo Sekretarju ZOSS.
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Sodnike, ki bi kršili morebitni sklep o prenehanju sojenja, se bo suspendiralo do konca sezone, za odsojene tekme ne bodo dobili sodniškega
nadomestila, ZOSS pa bo o suspenzu teh sodnikov obvestila OZS, CEV in FIVB. V kolikor sodniki, ki bi bili suspendirani zaradi kršenja
prenehanja sojenja, ne bi imeli kvote ocen, bi bili na koncu sezone neocenjeni in zato se jih ne bi uvrstilo na končno lestvico in listo sodnikov.

SKLEP 6:
Z nakazilom obljubljenimi 20.000 EUR se sodnikom pokrije nadomestila do konca oktobra, OZS pa mora do 15. 2. 2007
zagotoviti izplačilo sodniških nadomestil nastalih do konca leta 2006. Generalni sekretar in predsednik OZS naj s podpisom
zagotovita, da se bodo sredstva, ki jih bo OZS dobila od Fundacije za šport uporabila tudi za pokritje vseh zapadlih obveznosti do
sodnikov.
SKLEP 7:
S strani OZS se zahteva pojasnilo, zakaj je bilo klubom poslano premalo računov za sojenje, tako da je bilo v treh obrokih
plačanih le nekaj več kot 50% potrebnih sredstev.
Ad 3.)
Pod točko razno je predsedstvo obravnavalo:
• Rojc Jernej je poslal dopis, da ne želi soditi v spomladanskem delu tekmovalne sezone.
SKLEP 8:
Prošnja se odobri, v kolikor pa sodnik ne bo imel potrebne kvote ocen, bo na koncu sezone neocenjen.
•
•

Predsedstvo je dobilo v vednost dopis Disciplinskega sodnika ZOSS o možnih posledicah ob prenehanju sojenja.
Predsedstvo je prejelo dopis predsednika KO o rezultatih ankete, ki je bila narejena po DOS-ih.

Seja je bila končana ob 1840
Zapisal Sekretar ZOSS
Dejan Perčič

Predsednica ZOSS
Jana Prešeren l.r.
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IZPLAČILA ZA TEKMOVALNO SEZONO 2006/2007
PLAČILA KLUBOV:

1. obrok - september
2. obrok - oktober
3. obrok - november
4. obrok - december
5. obrok - januar 2007

4.990.000,00 SIT
4.890.000,00 SIT
4.890.000,00 SIT
11.598.815,64 SIT
10.975.512,00 SIT

plačano vse
plačano vse
plačano 4.030.000,00 SIT
48.401,00 € rok plačila 30.1.2007
45.800,00 € rok plačila 20.2.2007

SKUPAJ so klubi plačali:
Plačano DOS -om do sedaj:

13.910.000,00 SIT
4.918.899,47 SIT

58.045,40 €
20.526,20 €

DOS-om za sep. in okt. 2006 še

4.009.304,29 SIT

16.730,53 €

RAZLIKA:

8.991.100,53 SIT

37.519,20 €
Pripravil:

Ljubljana, 17.01.2007

Dejan Perčič

