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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
Strokovna komisija 
 
 
 
Datum: 22.04.2013 
 
 
 
Zadeva:   Zapisnik 1. dopisne seje Strokovne komisije ZOSS 
 

Sejo je sklical predsednik SK Blaž Markelj. 

 
Prisotni člani SK: Sanja Miklošič, Emil Kolenc, Vid Zupančič, Branko Hrga, Boris 
Skudnik, Blaž Markelj; 
 
Seja je potekala preko elektronske pošte in »skype«. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Poročilo za leto 2012 
2. Spremembe tekmovalnih pravilnikov OZS 
3. Kvote FIVB 
4. Opozorilo D-K glede predpisane opreme na tekmah pod okriljem OZS 
5. Prošnja za delegata CEV 
6. Dopis OK Črnuče 
7. Razno 

 
 
Ad. 1)  
S strani sekretarja ZOSS in predsednice ZOSS je prišla prošnja, da SK pripravi 
poročilo o delu v koledarskem letu 2012. Poročilo pripravi predsednik SK ZOSS in ga 
poda članom v potrditev. 
 
SKLEP 1:  Poročilo je pripravil predsednik SK ZOSS. Poročilo je bilo potrjeno s 
strani članov SK, kasneje pa ga je potrdila tudi skupščina ZOSS. 
 
Ad. 2) 
S strani sekretarja tekmovanj OZS je kot vsako leto prišla prošnja, da sodniki 
podamo predloge sprememb tekmovalnih pravilnikov OZS. SK je zadolžen, da 
pripravi seznam predlogov in jih postreduje predsedstvu v obravnavo, preden se jih 
pošlje na OZS. 
 
SKLEP 2:  SK je pripravila predloge sprememb in jih tudi utemeljila. Predlogi so 
bili posredovani na predsedstvo ZOSS, ki jih je obravnavalo na svoji seji. 
 
Ad. 3)  
Predsedstvo ZOSS se je zavzelo, da ponovno oblikujemo dopis za dvig kvote 
slovenskih mednarodnih sodnikov. Sk je pripravil nov dopis. 
 



STROKOVNA KOMISIJA ZOSS  2/2 

SKLEP 3: Dopis je bil posredovan predsedniku ERC g. Reku in predsedniku 
CEV g. Mayerju. Hkrati pa je bil poslan tudi na sedež FIVB. 
 
Ad. 4) 
SK ugotavlja, da tako sodniki kot tudi delegati ZOSS oz. OZS ne spoštujejo zapisanih 
pravil obnašanja na tekmah. Večkrat gre za nepopolno opremo. SK opozarja, da je 
za take sodnike oz. delegate predpisana kazen oz. niso opravičeni do nadomestil za 
sojenje.  
 
SKLEP 4: Vsem delegatom se ponovno posreduje pisno opozorilo in se jih 
naprosi, da v bodoče spoštujejo kodeks. 
 
Ad. 5) 
DOS Koroška in g. Janko Plešnik sta na SK naslovila prošnjo, da bi OZS prijavila 
omenjenega delegata OZS na CEV za opravljanje funkcije delegata CEV. G. Plešnik 
je dobil s strani SK vso podporo, saj gre za sodnika z dolgoletnimi izkušnjami na 
domačih igriščih in tudi na mednarodnih (sedeča odbojka). 
 
SKLEP 5: SK podpira prijavo g. Janka Plešnika za delegata CEV. 
 
OZS je zavrnila prošnjo. SK je zaprosil za pisno pojasnilo, ki ga je prejela preko 
elektronske pošte. V njej je zapisano, da je število delegatov CEV, ki trenutno  
delujejo v Sloveniji, zadostno. Zato OZS ne vidi potrebe po novih kandidatih. 
 
SKLEP 6: SK naproša sekretarja ZOSS, da odgovor OZS posreduje DOS 
Koroški in g. Janku Plešniku. 
 
 
Ad. 6) 
Na skupščini ZOSS je bil predstavljen predlog OK Črnuče, da bi tudi klubi aktivno 
sodelovali pri ocenjevanju sodnikov. Ta predlog je podprl tudi SS OZS. Predsednica 
ZOSS je sklicala sestanek na katerem so bili prisotni predsednik SS OZS 
(Zadražnik), predsednica ZOSS ( Prešeren), sekretar tekmovanj (Maček) in 
predstavnik SK (Zupančič).  
 
SKLEP 7: Na sestanku se predsedniku SS OZS predstavi argumente SK ZOSS 
in ZOSS kot celote. 
 
 
Ad. 7) 
Na SK je prišla prošnja glede dodatnega ocenjevanja Rozalije Drobež, sodnice 
skupine »B2«, zaradi osebnih razlogov. SK je obravnavala prošnjo in sklenila, da 
sodnici ni potrebno opravljati dodatnega ocenjevanja, saj je imela med sezono pet 
kontrol, kjer je že imela možnost pokazati svoje sodniško znanje. 
 
SKLEP 8: Sodnici Rozaliji Drobež se prošnja odobri. 
 
Bled, 22.04.2013 
         Predsednik SK: 
         Blaž Markelj 
 


