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ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO 
 
Datum: 23.04.2007 
 
ZAPISNIK 6. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
 
Seja je bila 20. aprila 2007 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v Ljubljani. 
 
Seja se je začela ob 1630. 
 
Prisotni člani predsedstva:Jana Prešeren, David Gril, Miran Borko, Branko Hrga in Blaž Markelj; 
Ostali prisotni: Dejan Perčič (zamudil 30 minut), Ivan Demšar, ; 
 
Sejo je sklicala predsednica ZOSS Prešeren Jana. 
 
Sprejet je bil predlagani dnevni red. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje, 
2. Poročilo komisije SKS, 
3. Poročilo Komisije za delegiranje, 
4. Dopis DOS Gorenjska, 
5. ostalo; 

 
 
Ad 1.) 
 
 
Prisotni člani predsedstva so pregledali zapisnik 5. seje in ugotovili, da nekateri sklepi niso bili realizirani: 

• Sklep 1 ni bil realiziran, saj KIN pravilnika še ni predstavila, kljub več posredovanjem. Nov 
pravilnik je potrebno pripraviti zaradi združitev komisij KIN in za izobraževanje. 

• S strani DOS Maribor je prispela obrazložitev glede odsotnosti sodnikov na tekmi. 
• Komisija za delegiranje ni poslala analize (statistike) in obrazložitve delegiranja na finalni turnir 

pokala Slovenije 
• S strani OZS nismo prejeli pojasnila zakaj ni bilo izstavljenih dovolj računov (dovolj visokih 

zneskov) 
 

Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
 
Ad 2.) 
 
 
Na A listi so vsi sodniki prejeli zadostno število ocen. Na B listi zadostno število ocen ni prejel Rojc 
Jernej, saj je sam prenehal s sojenjem sredi sezone. Le-ta je bil opozorjen, da v tem primeru ne bo uvrščen 
na končno lestvico in s tem ne bo mogel biti na B listi sodnikov naslednji tekmovalni sezoni. 
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Na C listi so bili kandidati za napredovanje ocenjevani na turnirju. Vsi, razen Stopar Martina, so s strani 
SKS prejeli pozitivno oceno (mnenje) za napredovanje. 
 
SKLEP 1: 
Seznam ocen na A in B listi se pripravi od najnižje do najvišje ocene in ne po posameznih krogih. 
Lestvico in ocene si javno objavi in pošlje vsem sodnikom po elektronski pošti. 
 
SKLEP 2: 
Za licenčne seminarje je potrebno pripraviti analizo napak, ki so jih delali sodniki na tekmah in 
predstaviti ugotovitve. 
 
Člani predsedstva so pregledali tudi predloge komisije SKS za naslednjo tekmovalno sezono. 
 
SKLEP 3: 
V kolikor bo v naslednji sezoni tajno ocenjevanje je smiselno, da se sodnikom ne pošilja več 
ocenjevalnega lista, ampak sodniki prejmejo le povprečje vseh ocen in uvrstitev na lestvico. 
Predsedstvo se strinja, da v naslednji sezoni poteka še vzporedno ocenjevanje brez ocen, s čimer se 
preveri pripravljenost D-K na prehod na ocenjevanje brez ocen. 
 
SKLEP 4: 
Komisija SKS naj do naslednje seje pripravi predlog razdelitve sodnikov v skupine in način 
prehoda sodnikov med skupinami. 
 
 
Ad 3.) 
 
 
Predsednik komisije za delegiranje je poslal poročilo o delegiranju za tekmovalno sezono 2005/2006. 
 
SKLEP 5: 
Predsednik komisije za delegiranje naj v najkrajšem možnem času pošlje še statistično poročilo o 
delegiranju in preda v arhiv tudi vse dokumente glede delegiranja. 
 
 
Ad 4.) 
 
 
DOS Gorenjska je poslala dopis glede delegiranja sodnikov na ¼ finalno tekmo Top Teams v Radovljici. 
Predsedstvo je ugotovilo, da so bili z načinom delegiranja obveščeni vsi pristojni, da pa v pravilnikih ni 
nikjer opredeljeno kako je potrebno delegirati v takih primerih, zato so se vsi pristojni strinjali, da način 
delegiranja sicer ni pravi ampak tudi ni v nasprotju s pravilniki. Zato niso kategorično nasprotovali 
predlogu kluba. Klub OK Autocommerce je prošnjo za delegiranje linijskih sodnikov poslal Sekretarju 
ZOSS, ki jih je nato obvestil, da je to delegiranje sicer možno, da pa bi bilo prav, da se klub najprej 
dogovori z DOS Gorenjska, ki pokriva tekme na tem področju. S strani predstavnika kluba je bil Sekretar 
ZOSS obveščen, da je vse dogovorjeno tako z DOS-om kot sodniki, ki naj bi sodili to tekmo. Sprovedena 
je bila delegacija in šele kasneje se je izkazalo, da dogovora med klubom in DOS-om še ni bilo. 
 
SKLEP 6: 
Klubi, ki nastopajo v Evropskih tekmovanjih naj se za sodnike za te tekme najprej pisno  
dogovorijo z DOS-om, ki pokriva njihove tekme, saj v bodoče ne bomo delegirali sodnikov iz drugih 
DOS-ov, če ne bo pisnega dogovora med klubom in DOS-om. 
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Ad 5.) 
 
 
Pod razno so člani predsedstva obravnavali: 

• Predsedstvo ZOSS izreka čestitke Petru Končniku za sojenje finalne tekme Lige prvakov 
v Moskvi in Marku Seifriedu za sojenje finalne tekme na evropskem prvenstvu za 
kadetinje v Brnu. 

• S strani CEV smo prejeli informacijo, da je bil Franc Drago na CEV prijavljen na dveh 
federacijah. 

 
SKLEP 7: 
Drago Franc se mora opredeliti o svojem statusu, v primeru da odgovora ne bo, se Franc Draga v 
prihodnje ne prijavlja na CEV oz. FIVB kot Slovenskega mednarodnega sodnika, saj le ta že več let 
ni na listi sodnikov Sloveniji. 

• Sestanek klubov in sodnikov DOS Koroška ni prinesel nobenih pozitivnih rezultatov, saj se je 
sestanka udeležil le eden predstavnik kluba. Kljub zagotovilu Generalnega sekretarja OZS, da bo 
sklican ponoven sestanek, to do danes ni bilo realizirano.  

• HIT Nova Gorica je poslala na ZOSS dopis, kjer opozarjajo na neprimerno vedenje trenerja TPV 
Novo mesto.  

 
SKLEP 8: 
O neprimernem obnašanju in neprimernih izjavah uradnih oseb lahko o dodatnih sankcijah odloča 
TK OZS: 
 

• Za Delegata CEV so bili s strani ZOSS predlagani Končnik Peter, Lečnik Jožef in Hrga Branko. 
Predsedstvo je ponovno opozorilo na nerešeno izobraževanje in članarino za Delegate CEV, ki 
niso tudi D-K na DP. 

• Podan je bil predlog, da se sodniška članarina ne plačuje OZS-ju, saj je sekretar OZS na 
skupnem sestanku sam potrdil, da sodnik kot posameznik ni član OZS. 

• S strani Generalnega sekretarja OZS do seje ni bilo možno pridobiti nobenega konkretnega 
odgovora glede izplačil, razen obljube, ki je bila dana na prejšnji seji, da bo denar za mesec 
februar izplačan v mesecu aprilu.   

 
SKLEP 9: 
V kolikor do 10.5.2007 na DOS-e ne bo nakazanih sodniških nadomestil, ki so nastali v februarju in 
marcu 2007, se naši sodniki ne bodo udeležili nobene reprezentančne akcije.  
 
SKLEP 10: 
Vsi sodniki, ki sodelujejo na tekmah reprezentance kot linijski sodniki ali zapisnikarji morajo 
prejeti sodniško nadomestilo takoj po tekmi (Predpisi CEV-a). Prav tako je določen pavšal za 
mednarodnega sodnika, v višini 50 €/dan, ki ga mora sodnik prejeti na sami reprezentančni akciji. 
 
 
Seja je bila končana ob 1830

 

 
 
Zapisal Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Dejan Perčič            Jana Prešeren l.r. 
 
 
 


