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Datum: 02.02.2007

ZAPISNIK SESTANKA S SEKRETARJEM OZS
Sestanek je bil 23. januarja 2007 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije.
Začetek: 17 05
Prisotni: Jana Prešeren, Davi Gril, Branko Hrga, Blaž Markelj, Miran Borko, Igor Dolinšek, Dejan
Perčič;

Predsednica ZOSS je uvodoma poudarila, da je namen sestanka ugotoviti realno stanje glede izplačil
sodniških nadomestil. Stanje v letošnji sezoni je podobno kot vsa pretekla leta, kljub temu, da je bila pred
začetkom tekmovalne sezone dorečena in potrjena dinamika izplačil s strani Predsedstvom OZS.
Predsednica je v nekaj stavkih povzela dogajanje v zvezi z izplačili v letošnji sezoni.
Generalni sekretar OZS je potrdil, da klubi dokaj redno plačujejo račune za sodniška nadomestila, kljub
temu pa ni možno izplačati zasluženega denarja za jesenski del sezone. Razlog so reprezentančni
programi, za katere bo denar zagotovljen z izplačili Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in šport.
Drugi razlog je napaka, ki se je zgodila, in sicer, da so bili klubom izstavljeni prenizki računi. Sedaj so
klubi dobili dva računa, s katerimi se bo ta napaka odpravila. Priznal je tudi, da se je vštel pri
zagotavljanju, da bodo lahko nadomestila izplačevana mesečno, saj je kup dejavnikov, ki vplivajo na to in
je trenutno to neizvedljivo. Očitke, da sodniki sponzorirajo reprezentance zavrača, saj ima OZS
zagotovljena sponzorska sredstva za pokritje reprezentančnih akcij, težava je le v tem, da se ne ve točno
kdaj bodo ta sredstva nakazana. Nujne izdatke reprezentanc pa je potrebno pokriti, da le-te lahko sploh
nastopajo, za kar pa se je moral založiti sodniški denar. Torej, če se porablja sodniški denar se to dela
zaradi nujnosti in ne vse povprek.
OZS se trudi da bi vsi programi, ki jih vodi, tekli normalno, za to pa je potrebno razumevanja vseh strani.
Zaveda se, da so sodniki denar zaslužili in ga zato tudi morajo dobiti, za kar se sam trudi. Vendar pa s
pogojevanjem ne bomo rešili nobenih težav, prav tako pa ne z izsiljevanjem v stilu »dejmo jim zagrozit z
bojkotom sojenja in takoj se bo našel denar, tako kot v zadnjem primeru«. Preostanek izplačila za
september in oktober je bilo planirano pokriti iz sponzorskih sredstev, ki so bila obljubljena že konec leta
2006, vendar pa je do realizaije prišlo prav v času napovedi bojkota.
Glede sklepov, ki jih je sprejelo Predsedstvo ZOSS je Generalni sekretar OZS mnenja, da so žal nerealni,
čeprav bi si sam želel, da bi jih lahko izpolnil. Trenutno ni nobenih zagotovil, da bodo v tem času
realizirana obljubljena sponzorska sredstva. V kolikor bo do realizacije prišlo, se bo iz tega denarja
pokrilo zaostale obveznosti do sodnikov. Prvi zagotovljen priliv pa bo prišel iz naslova Fundacije za šport,
ki ga realno pričakujejo v mesecu marcu (glede na izkušnje iz preteklih let).
V naslednjem tednu se bo sestal tudi s Predsednikom OZS, ki je o nastali situaciji seznanjen in takrat bo
Predsedstvu ZOSS lahko podal bolj oprijemljive podatke.
Zavzel se je tudi za to, da bi našli boljši način izplačevanja sodniških nadomestil. Eden od njegovih
predlogov je, da bi klubi že pred začetkom tekmovalne sezone plačali pavšal, ki bi se ob nakazilu takoj
prenakazal na DOS-e. DOS-i bi tako lahko tekoče pokrivali sodniške stroške sodnikom C in D liste ter
zapisnikarje. O realni dinamiki izplačevanja ostalih stroškov se dogovori pred sezono.
Člani predsedstva so bili mnenja, da je potrebno denar za reprezentančne akcije zagotoviti že v naprej in
ne da OZS rešuje te težave tako, da porablja sodniški denar. Akcije reprezentance ne smejo biti razlog za
zamudo pri izplačilih, saj so sodniški stroški vezani na plačila klubov. Z obstoječim načinom izplačevanja
so se začele tudi težave z vpadanjem aktivnih sodnikov, s katerim se soočajo skoraj vse DOS.
DOS Maribor je v dopisu opozoril, da je v Statutu OZS v 43. členu zapisano, da se morajo sredstva
porabljati namensko, kar pa se v realnosti ne izvaja. Prav tako so podali nekaj vprašanj o organiziranosti

OZS, na katera želijo imeti pisne odgovore. Želijo dobiti tudi odgovor, ali in kakšni ukrepi bodo sprejeti
glede velike napake pri pošiljanju prenizkih računov za sodniške stroške klubom.
S podporo vseh navzočih so bili sprejeti sklepi:
SKLEP 1:
Potrebno se je držati rokov plačila klubov, kar pomeni, da je potrebno 5.2.2007 izstaviti opomine za
plačilo 4. obroka. Po izteku opomina pa je potrebno klube suspendirati.
SKLEP 2:
V četrtek 15.2.2007 bodo na DOS-e nakazana sredstva, ki bodo do tega datuma nakazana s strani
klubov iz naslova sodniški stroški in morebitna sponzorska nakazila. Preostanek sredstev za tekme,
odsojene do konca leta 2006, pa bo nakazan najkasneje do 10.3.2007.
SKLEP 3:
Generalni sekretar OZS skliče sestanek, kjer se sprejme dinamiko izplačevanja do konca te sezone.
Zelo zaželeno je, da se tega sestanka udeleži tudi Predsednik OZS.
Člani predsedstva so opozorili, da bi morala OZS na listo mednarodnih delegatov in listo tehničnih
delegatov OZS uvrščati le ljudi, ki so za to resnično usposobljeni in so tudi dobri poznavalci odbojke. Za
te funkcionarje je potrebno tudi vsakoletno izobraževanje in plačilo članarine.
Sodniki imajo na mednarodni sceni s sodniško izkaznico prost vstop na vse odbojkarske tekme. Pri nas pa
klubi sodniških izkaznic ne upoštevajo in zahtevajo plačilo vstopnine. Sodniki si z ogledi tekem nabirajo
izkušnje, zato bi se bilo s klubi o te zadevi potrebno dogovoriti.
Sestanek se je končal ob 19 00.
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