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ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO 
 
Datum: 20.12.2006 
 
ZAPISNIK 4. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja je bila 19.decembra 2006 v prostorih gostišča Puttanesca v Ljubljani. 
Seja se je začela ob 17 00. 
 
Prisotni člani predsedstva:Jana Prešeren, Miran Borko in Blaž Markelj; 
Ostali prisotni: Dejan Perčič, Ivan Demšar, Brane Hrovat, Anton Pevc in Vid Zupančič 
Opravičeno odsoten: Branko Hrga, David Gril; 
 
Sejo je sklicala predsednica ZOSS Prešeren Jana. 
  
Sprejet je bil predlagani dnevni red. 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje, 
2. analiza dela v jesenskem delu sezone 
3. razno; 

 
Ad 1.) 
  
Prisotni člani predsedstva so pregledali zapisnik 3. seje in ugotovili: 

• Del denarja za mesec oktober je bil plačan, vendar pa plačila zaostajajo glede na obljube. Sekretar 
OZS je obljubil drugi del plačila za oktober in tudi del plačila za november v kolikor bo zadosi 
prilivov iz strani klubov.  

• Komisija za izobraževanje in napredek še vedno ni pripravila novega pravilnika komisije.  
 
SKLEP 1: 
KIN naj sporoči predsedstvu kako daleč je pri pripravi novega pravilnika in kdaj predvidevajo, da 
bo pripravljen. 
 

• Sestanek sodnikov in klubov na Koroškem bo sklican predvidoma po 15.1.2007. 
• DOS Maribor do danes ni poslal obrazložitve glede odsotnosti sodnikov na tekmi.  
 

SKLEP 2: 
DOS Maribor mora do naslednje seje poslati obrazložitev. 

 
• Sodniki, ki so se prijavili na izpite za regijski in državni razred se pozove, da obrazložijo 

neudeležbo. 
• Disciplinski sodnik je obravnaval štiri sodnike, ki so bili predani v postopek in vsem štirim izdal 

javni opomin. 
• KIN je poslala odgovor na prošnjo DOS Gorenjske za dodatnega kandidata za napredovanje na B 

listo sodnikov. Komisija je prošnjo zavrnila. 
 
SKLEP 3: 
Sklep KIN o zavrnitvi prošnje za dodatnega kandidata za napredovanje na B listo sodnikov se 
potrdi. 
 
Ad 2.) 
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Predsednica je podala ugotovitev, da je v letošnji sezoni veliko več pisnih pritožb na sojenje na tekmah, 
prav tako je veliko več ugotovljenih grobih napak sodnikov, kot smo bili vajeni v preteklih sezonah. 
Vendar pa je res tudi, da se klubi večkrat pritožujejo neuradno in tudi neupravičeno, vendar s tem vršijo 
pritisk tako na ZOSS kot na same sodnike, kar pa ni dopustno. Ugotovila je tudi, da imajo komisije veliko 
dela, zato se na tem mestu zahvaljuje vsem, ki prostovoljno pomagajo pri delovanju ZOSS. 
Po končanem jesenskem delu sezone je potrebno narediti statistiko delegiranja. 
 
SKLEP 4: 
Komisija za delegiranje mora narediti statistiko delegiranja za jesenski del in jo poslati članom 
predsedstva. 
 
 
Ad 3.) 
 
Pod točko razno je predsedstvo obravnavalo: 

• DOS Pomurje je organiziralo izpite za nove sodnike, s čimer se bo vsaj delno rešil problem 
pokrivanja tekem na tem področju. Seminarja se je udeležil tudi Miha Žalig, ki je tudi študent 
Fakultete za šport. 

 
SKLEP 5: 
Žalig Mihu se kot študentu Fakultete za šport prizna izpit za odbojkarskega sodnika glede na 
dogovor med ZOSS in FŠ. 
 

• DOS Dolenjska je organiziralo izpite za nove sodnike. 
 
SKLEP 6: 
Vsi sodniki, ki so uspešno opravili izpit, se promovirajo v sodnike občinskega razreda. 
  

• Komisija SKS je opravila ocenjevanje sodnikov C liste, ki so kandidati za napredovanje, in sicer 
na mladinskem turnirju v Šempetru. Ocenjevanje se je izkazalo kot uspešno, zato komisija 
razmišlja, da bi v naslednji sezoni tako ocenjevanje uvedla tudi za sodnike B liste. 

• S strani kluba Termo Lubnik je prišla uradna pritožba. Predsedstvo se strinja z ugotovitvami KIN 
in zato proti sodnikom ne bo ukrepalo. 

• S strani kluba Krka je prišla uradna pritožba. Predsedstvo ugotavlja, da se zaradi kršitev sodnikov 
na tekmi le-ta ponovi.  

 
SKLEP 7: 
Sodniški zbor na tekmi 3. DOL med ekipama Astec Triglav in MOK Krka se zaradi kršitev na 
tekmi preda disciplinskemu sodniku. 
 

• S strani kluba Broline Kamnik je prišla prošnja za izvzetje sodnika. 
 
SKLEP 8: 
Klub lahko zaprosi za izvzetje sodnika pred začetkom tekmovanja, zato se prošnja zavrne. 
Organizira se ogled videoposnetka tekme s prisotnostjo trenerja in sodnika te tekme. 
 

• V Logatcu so sodniki opazili, da poskušajo funkcionarji domačega kluba izvrševati pritisk na 
linijske sodnike, zato naj bodo Delegati na teh tekmah na to pozorni. 

• Prav tako naj Delegati preprečijo kakršno koli komentiranje sodniških odločitev in nešportnega 
navijanja uradnega napovedovalca na tekmah Astec Triglava v Kranju. Na to opozori tudi ST. 

 
PREDSEDSTVO ZOSS ŽELI VSEM SODNIKOM V PRIHAJOČEM LETU VELIKO SREČE IN 

USPEHOV! 
 
Seja je bila končana ob 18 10 
 

Zapisal Sekretar ZOSS      Predsednica ZOSS 

 Dejan Perčič             Jana Prešeren l.r. 


