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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 19. junij 2012 
 
ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 19.06.2012 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 18.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Brane Hrovat, Liljana Majer, Mojca Tovornik ter 
Rado Trifkovič.  
Ostali prisotni: Tomaž Melavc in Gregor Novak. 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje predsedstva ZOSS 
3. Pregled stanja z dobaviteljem opreme 
4. Pregled finančnega stanja 
5. Takse v sezoni 2012/2013 
6. Poročilo NO za leto 2011 
7. Predlog oziroma potrditev članov Strokovne komisije 
8. Tabela kilometrov ter sodniške izkaznice 
9. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji ter se zahvalila  vsem članom, ki so 
sprejeli funkcijo v predsedstvu ZOSS.  
 
 
 
Ad. 1) 
 
Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevn i red.  
  
Ad. 2) 
 
V letošnji sezoni je bilo na eni tekmi ugotovljeno materialno kršenje pravil. Posledično je 
OZS ZOSS-u izstavil račun v višini 250 evrov. Na 21. seji predsedstva, ki je bila dne 
21.02.2012, je bil sprejet naslednji sklep: »Sklep 8:Predsedstvo ZOSS se s sklepom TK OZS 
ne strinja.Predsedstvo ZOSS se ne strinja z višino kazni, ki je enaka višini pritožbene takse.» 
Predsednico ZOSS je zanimalo ali je bil račun, ki ga je izstavila OZS že plačan ter kako je s 
to zadevo. Sekretar ZOSS je pojasnil, da je bil primer predan tudi disciplinskemu sodniku 
ZOSS, vendar konkretnega odgovora ni bilo. Pojasnil je tudi, da račun še ni bil plačan. 
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Članica predsedstva se ne strinja z navedbo svojega imena v zapisniku 21. seje predsedstva 
ZOSS, saj meni, da gre za blatenje njenega imena, zato želi, da se ime briše iz zapisnika. 
 
 
Sklep 2: Predsednica in sekretar ZOSS se morata v čimkrajšem možnem času sestati 
z generalnim sekretarjem OZS ter urediti zadevo gle de računa zaradi materialnega 
kršenja pravil.  
 
 
Sklep 3: V zapisniku 21. seje predsedstva ZOSS se r azprava pod sklepom 12 formulira 
tako, da ostane vsebinsko enaka, izlo či pa se navedbo imena.   
 
 
Ad.3) 
 
Predsednico ZOSS je zanimalo, kakšno je trenutno stanje s sodniškimi uniformami, ali ima 
ZOSS urejen seznam naročene in korektno dobavljene opreme ter seznam opreme, ki je še 
v reklamaciji. ZOSS v tem trenutku ne razpolaga s končnim seznamom naročene in 
dobavljene opreme. Na DOS-e je bil dne 9.11.2011 poslan poziv s prošnjo za posredovanje 
poimenskih seznamov naročene in dobavljene opreme, vendar povratnih informacij od vseh 
DOS-ov žal ni bilo. Na 21. seji predsedstva ZOSS, ki je bila dne 21.02.2012, je bil sprejet 
sklep, da je potrebno dobavitelja obvestiti o roku (ta je bil določen do 28.2.2012), do 
katerega mora urediti dobavo celotne opreme. Kljub temu, da se je dobavitelj na dopis 
odzval, do realizacije dobave celotne opreme ni prišlo. Po odstopu predsednika ZOSS so se 
stiki med ZOSS ter dobaviteljem prekinili.  
Predsednica ZOSS je povzela, da so tako ZOSS kot DOS-i že veliko investirali v opremo, 
zato bi bilo sedaj nesmiselno menjati opremo ter s tem povzročati dodatne, nepotrebne 
stroške. Predlagala je nadaljevanje sodelovanja, pri čemer se dobavitelju postavi roke. Ob 
prvih zamudah teh rokov, pa se sodelovanje dokončno prekine in poišče novega dobavitelja, 
ki bi lahko dobavil po izgledu in materialu enako opremo. Prav tako se bo potrebno z 
dobaviteljem dogovoriti za penale zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.  
Sekretar ZOSS na DOS-e ponovno pošlje dopis s pozivom, da vsak DOS posreduje 
poimenski seznam svojih članov s popisom dobavljene ter manjkajoče opreme.  
 
 
Sklep 4: Dobavitelju sodniških uniform se pošlje do pis z zahtevo po posredovanju 
točnega seznama naro čenih in dobavljenih sodniških uniform.  
 
Sklep 5: Sekretar ZOSS DOS-e ponovno pozoeo k posre dovanju informacij o 
trenutnem poimenskem stanu naro čenih in dobavljenih sodniških uniform.   
 
 
Ad.4) 

 
Predsednica ZOSS je predstavila finančno stanje. Po koncu letošnje sezone, ko bodo 
izplačana vsa sodniška nadomestila, bo finančno stanje predvidoma pozitivna ničla. Glede 
na to, da je še kar nekaj klubov, ki niso poravnali obveznosti do ZOSS, je potrebno na OZS 
preveriti, kdaj bo žreb lig za prihodnjo sezono. OZS je potrebno pozvati, da klubi, ki ne bodo 
imeli poravnanih obveznosti do ZOSS, skladno z 8. in 68. členom Pravilnika o tekmovanjih, 
ne smejo v žreb. Predsednica ZOSS je mnenja, da denarja, ki ga bodo nakazali klubi za 
zaostale obveznosti, nikakor ne smemo zadržati ampak jih je potrebno nakazati sodnikom.  
ZOSS je prejel račun iz računovodskega servisa za izdelavo bilance. 
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Sklep 6: Sekretar ZOSS mora preveriti, koliko je v lanskem letu znašal ra čun za letno 
bilanco ter o tem obvestiti predsednico ZOSS. V pri meru, da je bil lani ra čun nižji od 
letos, je potrebno ra čun zavrniti.  
 
Ad. 5) 
  
Po sicer neuradnih informacijah, bo ena od predlaganih sprememb Tekmovalnega pravilnika 
za sezono 2012/2013 tudi ukinitev linijskih sodnikov do modre skupine v 1. DOL moški. Člani 
predsedstva ZOSS se s to nameravano spremembo ne strinjajo. Predsednica ZOSS je člane 
seznanila z vsebino telefonskega pogovora z nekaterimi člani Strokovnega sveta in 
Tekmovalne komisije OZS. Člani predsedstva so bili mnenja, da s strani OZS niso bili podani 
strokovni argumenti za ukinitev linijskih sodnikov. Predsednica ZOSS je na izredni skupščini 
ZOSS, ki je bila 30.05.2012 v Kopru podala predlog, da ZOSS v letošnji sezoni sodnikom na 
prvih treh državnih ligah zniža višino sodniških nadomestil. Kolikor pa bodo Tekmovalni 
pravilniki sprejeti z vsemi predlaganimi vsebinskimi spremembami, bo ta predlog žal 
primorana umakniti.  
 
Sklep 7: Na predsedstvo OZS je potrebno poslati dop is sz obrazložitvijo nestrinjanja z 
ukinitvijo linijskih sodnikov do modre skupine na 1 . DOL moški in jih pozvati, da OZS 
poda strokovne argumente za takšno nameravano ukini tev.   
 
Ad. 6) 
 
Sekretar ZOSS  je člane NO že večkrat pozval k oddaji končnega poročila za leto 2011, 
vendar poročila še vedno ni prejel. Člani NO so sicer obljubili, da bodo poročilo posredovali v 
kratkem.  
Delegati izredne skupščine so bili seznanjeni z odstopom dveh članov nadzornega odbora, 
zato je potrebno izvesti razpis za dva nova nadomestna člana NO.  

 
Sklep 8: Nadzorni odbor se ponovno pozove k oddaji končnega poro čila za leto 2011.  
  
Sklep 9: Na DOS-e se posreduje razpis za dva člana nadzornega odbora. Skladno s 
petim sklepom izredne skupš čine z dne 30.05.2012 se nadomestne volitve  za člane 
NO izpeljejo koresponden čno.  
 
Ad. 7) 
 
 
Predsednica ZOSS je kratko povzela dosedanje pogovore glede sestave nove Strokovne 
komisije. Strokovna komisija naj bi ostala v podobni sestavi, kot je delovala v prejšnjem 
predsedstvu, s čimer so se člani strinjali. Po prejemu pisne potrditve predlaganega 
predsednika in članov komisije bo predsedstvo o tem odločalo korespondenčno.   
 
Sklep 10: Predsedstvo bo o sestavi Strokovne komisi je odlo čalo koresponden čno.  
 
Ad. 8) 
 
V razpravi o smotrnosti izdelave sodniških izkaznic so bili prisotni mnenja, da le-te ne igrajo 
več svoje osnovne funkcije in zato kot take niso več potrebne.  
Prisotni so razpravljali tudi o posodobitvi tabele kilometrov. Člani predsedstva so bili enotni, 
da je potrebno tabelo kilometrov posodobiti in sicer najprej določiti enoten parameter 
določanja kilometrov ter nato za vsakega sodnika določiti kilometre glede na ta definiran 
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parameter. Sekretar ZOSS mora za nekaj sodnikov iz različnih krajev Slovenije izračunati 
kilometre z različnimi viri (Michelin, google maps, TIS…) ter primerjati kateri način je 
najoptimalnejši. Končni parameter izračunavanja kilometrov mora biti jasno določen in 
zapisan.  
 
Sklep 11: Sodniške izkaznice se ukinejo. Sodniške i zkaznice se izdelajo samo za 
delegate kontrolorje.  
 
Sklep 12: Sekretar ZOSS mora definirati kriterije z a izdelavo nove tabele kilometrov ter 
narediti novo tabelo za vse sodnike.  
 
Ad.9) 
 

Člane predsedstva je zanimalo ali so že vsi klubi poravnali potne stroške do sodnikov.  
Nekaj klubov potnih stroškov še ni poravnalo, žal pa sekretar ZOSS ne razpolaga z vsemi 
podatki o neplačnikih. DOS-e se pozove, da do 30.06.2012 sporočijo seznam sodnikov in 
tekem, za katere klubi še niso plačali potnih stroškov, da bo lahko sekretar ustrezno ukrepal.  
 Predsednica ZOSS je predlagala, da bi zamenjali računovodski servis. Glavni razlog 
je slabše poznavanje delovanja ZOSS s strani trenutnega računovodskega servisa ter 
težave pri izdelavi bilanc. Seveda pa je želja tudi, da poiščemo cenovno primerljivega ali 
cenejšega ponudnika. Predlagala je, da bi računovodske storitve opravljal MT Biro, Mojca 
Tovornik s.p., ki ima svoj računovodski servis. Mojca dodobro pozna naše delovanje in 
obvlada strokovno delo računovodskih storitev.    
 
Sklep 13: DOS-e se pozove, da do 30.06.2012 posredu jejo seznam sodnikov in klubov, 
ki jim še niso poravnali potnih stroškov.  
 
Sklep 14: ZOSS za čne s postopkom za zamenjavo ra čunovodskega servisa. Pozove se 
MT Biro, Mojca Tovornik s.p. da posreduje ponudbo, ki jo bodo člani predsedstva 
ZOSS pregledali, cenovno primerjali s trenutnim izv ajalcem ra čunovodskih storitev ter 
o dokon čni zamenjavi koresponden čno odlo čali.  
 
 
Seja se je zaključila ob 20:00 
 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 
 
 


