
Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 1 od  5 

 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 30. avgust 2012 
 
ZAPISNIK 2. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 30.08.2012 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 17.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Brane Hrovat, Liljana Majer, Mojca Tovornik ter 
Rado Trifkovič.  
Ostali prisotni: Tomaž Melavc, Blaž Markelj, Robert Gruškovnjak in Gregor Novak. 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje predsedstva ZOSS 

3. Izplačevanje potnih stroškov v sezoni 2012/2013 

4. Takse v sezoni 2012/2013 

5. Udeležba na mednarodnih dogodkih 

6. Posodobitev programa za ocenjevanje 

7. Nadzorni odbor – potrditev predsednika 

8. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji. 
 
 
Ad. 1) 
 
Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 
 
Sklep 1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
  
Ad. 2) 
 
Realizacija drugega sklepa 1. seje predsedstva je šla malo mimo nas, ker je bil ravno čas 
dopustov. Ko bo konec dopustov se dobijo Generalni sekretar OZS, Sekretar tekmovanj, 
Predsednica ZOSS ter Sekretar ZOSS ter zadevo uredijo, 
 
Dopis, ki smo ga posredovali na OZS glede ukinitve linijskih sodnikov do modre skupine, se 
še enkrat pošlje na OZS ter se jih zaprosi za pojasnilo.  
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Mojca je obrazložila, da se je s člani Nadzornega odbora ZOSS pogovarjala ter jih pozvala 
naj poročilo napišejo čimprej, vendar ni bilo odziva. Člani ugotavljajo, da sklep 8. prve seje 
predsedstva še ni bil realiziran. 
V razpravi 12. sklepa prve seje predsedstva ZOSS so se prisotni strinjali, da ne moremo 
izbrati v tabeli kilometrov enotnega kriterija zaradi vremenskih razmer. Ker je preveč izjem 
pri vpisovanju kilometrov za vsakega sodnika, so prisotni mnenja, da se popravijo samo tisti 
kilometri, za katere se ve, da niso realni. Sodnik naj sporoči spremembo kilometrov samo v 
primetu, ko le ti odstopajo za več kot 5% od trenutno vpisanega števila kilometrov. Sekretar 
mora vsakemu DOS-u poslati seznam dvoran  v katerih se bo v sezoni 2012/2013 igrala 
odbojka. 
 
 
Sklep 2: Sklep 8. prve seje predsedstva ZOSS mora biti realiziran do konca meseca 
septembra. 
 
Sklep 3: Sodnike 1. DOL ter 2. DOL je potrebno pozvati, da realno in pošteno 
sporočijo kilometre do dvorane, kjer je odstopanje večje od 5% od trenutno veljavne 
tabele kilometrov.Sodniki morajo spremembe sporočiti do 17.9.2012 
 
Sklep 4: DOS-om poslati dopis, da morajo Sekretarju ZOSS sporočiti kilometre za 
nove sodnike, do vsake dvorane v določenem DOS-u.  
 
 
Ad.3) 
 
Predsednica ZOSS je predstavila dopis, ki smo ga na ZOSS prejeli od klubov glede 
izplačevanja potnih stroškov. Člani predsedstva so razpravljali tudi o višini kilometrine za 
sezono 2012/2013. Člani ugotavljajo, da se je uradna kilometrina od začetka sezone 
2011/2012 do danes dvignila in sicer na 0,235 eur za kilometer, kar je polovica uradne 
kilometrine.  
 
 
Sklep 5: Predsednica je zadolžena, da stopi v kontakt s klubi in se dogovori o načinu 
izplačevanja potnih stroškov sodnikom. 
 
Sklep 6: Predsednica ZOSS ter Sekretar ZOSS sta zadolžena, da se skladno z 
dogovorom (kilometrina se 15. januarja lahko spremeni, če se spremeni uradna kilometrina – ½ ur. kilometrine) 

kilometrina spremeni.  
 
 
Ad.4) 

 
Predsednica ZOSS je na kratko obrazložila, da se je glede višine sodniških nadomestil za 
prihajajočo sezono večkrat skušala sestati z direktorjem OZS, vendar do srečanja ni prišlo, 
zato je na OZS posredovala dopis z višino sodniških nadomestil za sezono 2012/2013. Ta 
isti dopis je Sekretar tekmovanj OZS posredoval vsem klubov, vendar odziva klubov 
praktično ni bilo. Odzvalo se je samo 5 klubov. Člani predsedstva ne vedo, zakaj se je na 
dopis odzvalo tako majhno število klubov. Debata je nato stekla glede zmanjšanja stroškov 
za klube. Z ukinitvijo linijskih sodnikov ter zmanjšanjem števila delegatov se strošek zmanjša 
samo klubom, ki so v 1. DOL moški. OZS v tem primeru finančno pomaga samo velikim 
klubom.  
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Sklep 7: Predsednica ZOSS ter Sekretar ZOSS morata pripraviti predlog sodniških 
nadomestil za sezono 2012/2013 ter ga posredovati Generalnemu sekretarju OZS. 
 
 
Ad. 5) 
  
Na ZOSS je prispela pošta s prošnjo za povračilo stroškov dveh letalskih kart. Letalske karte 
so bile strošek člana ERC, ko se je udeležil sestankov v tujini. Člani predsedstva ZOSS so 
se strinjali, da se članu ERC takoj povrne strošek letalske karte iz meseca junija (CEV 
Referee Delegate Seminar 2012 – Firbourg) medtem ko se strošek, ki je nastal za nakup 
letalske vozovnice v mesecu januarju (CEV Referee Commission – Luxembourg) zaenkrat 
ne more plačati, ker na računu ZOSS ni dovolj denarnih sredstev, tako da bo predsednica 
ZOSS zadevo skušala urediti z OZS. Predsednica je povedala, da se strinja s tem, da se 
mednarodne sodnike ter mednarodne delegate podpira in se jim tudi finančno pomaga, 
vendar morajo oni narediti plan, koliko imajo obveznosti s katerimi so povezani stroški in to 
predložiti predsedstvu ZOSS, da lahko ZOSS planira finančni plan za celo leto naprej. 
Predlog predsednice ZOSS je, da se rezervira sredstva za mednarodne sodnike v določeni 
višini (cca. 1500 eur). Dogovoriti se je potrebno na kakšen način in v kakšne namene se bo 
ta namenski denar porabil. Mnenje članov predsedstva je, da bi bilo najbolje, da se sami 
mednarodni sodniki dogovorijo kaj je prioriteta in za kaj bodo sredstva porabili. Svoje mnenje 
je podal tudi član Strokovne komisije, ki je mnenja, da je potrebno OZS razložiti, da je 
trenutno stanje takšno vendar je potrebno to čimprej spremeniti, kajti OZS krši parvila, ker bi 
kot krovna organizacija morala kriti stroške, ki nastanejo z udeležbo članov na obveznih 
sestankih v tujini. ZOSS bo na CEV poslal dopis z vprašanjem, kdo mora plačati zgoraj 
omenjene stroške. Člani predsedstva so predlagali, da mora imeti ZOSS določen fond 
denarja za izobraževanje sodnikov, vse ostalo pa je v pristojnosti OZS.  
 
 
Sklep 8: Strošek letalske vozovnice iz meseca junija v višini 323,69 eur se gospodu 
Petru Končniku povrne. ZOSS bo v finančni plan podal fond, ki bo namenjen udeležbi 
članov ZOSS na mednarodnih dogodkih.  
 
Ad. 6) 
 
Sekretar ZOSS  je člane predsedstva ZOSS seznanil o programu za vpisovanje ocen, ki ga 
uporabljajo delegati – kontrolorji, ter sodniki – kontrolorji. Predsednco ZOSS je zanimalo ali 
je nadgradnja programa nujno potrebna. Član SK je pojasnil, da je to program, ki ga je 
potrebno nadgraditi zaradi lažjega dela D-K ter zaradi preglednosti med sezono ter arhiva. 
Člani predsedstva so se strinjali, da se program posodobi, vendar je potrebno z osebo, ki bo 
to naredila napisati pogodbo, kaj vse vključuje posodobitev, kakšen suport nudi v prihodnosti 
ter kakšna bo cena posodobitve. Sekretar ZOSS se mora o programu pogovoriti z Vidom 
Zupančičem, članom Strokovne komisije ter nato zadevo predstaviti osebi, ki bo naredila 
posodobitev. 
 

 
Sklep 9: Sekretar ZOSS mora pridobiti vse informacije glede posodobitve programa 
ter jih posreovati predsedstvu ZOSS. 
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Ad. 7) 
 
Predsednica ZOSS je predstavila izide korespondenčnega glasovanja za predsednika 
Nadzornega odbora ZOSS. Z večino glasov je predsednica NO postala Tomec Eva, člana pa 
sta Gruškovnjak Robert ter Kramar Aco. Člani predsedstva so se dotaknili tudi statuta ZOSS 
in prišli do ugotovitve, da je potrebno statut podrobno pregledati in v kolikor je potrebno, ga 
je potrebno dopolniti oziroma spremeniti. 
 
 
Sklep 10:Na korespondenčnem glasovanju za predsednika Nadzornega odbora ZOSS 
je z večino glasov ZA  postala nova predsednica NO ZOSS Tomec Eva.  
 
Sklep 11: Statut ZOSS je potrebno dopolniti oziroma spremeniti ter opredeliti kaj 
pomeni korespondenčno glasovanje. 
 
Ad. 8) 
 
V razpravi o sodniški opremi je predsednica ZOSS predstavila vsebino sestanka z 
dobaviteljem opreme. Dobavitelju sodniške opreme je potrebno poslati dopis, da ima rok za 
izdobavo sodniških hlač, ki so v reklamaciji oziroma so bile naročene na začetku sezone 
2011/2012 in so še neizdobavljene, do 20. septembra 2012, vsa ostala naročila pa mora 
izdobaviti do konec septembra.  
 
 
Sklep 12: Vsa nova naročila sodniških uniform se morajo obvezno naročiti preko 
ZOSS. 
 
Sklep 13: Če do zgoraj omenjenih rokov zadeva ne bo realizirana, se odpove pogodba 
brez odpovednega roka in zaračunajo penali skladno s pogodbo. 
 
Člani predsedstva ZOSS ter predsednik SK so pregledali 1. zapisnik seje Strokovne 
komisije. Obravnavali so točko enajst, kjer je predsednik SK pojasnil, da v letošnjem letu ni 
primernega kandidata za opravljanje izpita za mednarodnega sodnika, zato tudi ni bil nihče 
prijavljen.  
Pod točko šestnajst zapisnika 1. seje SK je predsednik SK obrazložil, da se bo na FIVB 
poslal dopis po zahtevi za povišanje kvote za mednarodne sodnike. Pojasnil je, da v kolikor 
FIVB odobri dvig kvote, da bo potem potrebno kvoto tudi zapolniti.  
Člani predsedstva so izrazili skrb, da je s strani klubov ter funkcionarjev vse več pritiskov na 
sodnike.  Zanimalo jih je ali obstaja kakšen pravilnik, ki bi to lahko preprečil oziroma 
sankcioniral pritiske na sodnike. Predsednik SK je pojasnil, da pravilnik sicer obstaja vendar 
mora OZS nastopiti proti temu. 
 
 
Sklep 14: Predsedstvo ZOSS je na znanje vzelo zapisnik 1. seje SK  ter pravilnik SK. 
ZOSS daje pobudo, da se začnejo pogovori z OZS s pobudo za pripravo akta, ki bo 
opredeljeval javno komentiranje dogajanja na tekmah pod okriljem OZS.  
 
Sklep 15: Predsedstvo ZOSS sprejema zapisnik ter spremembe pravilnika SK, 
predsednik SK pa mora pripraviti čistopis. 
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Sklep 16: Ko bodo javno objavljene liste se je potrebno zahvaliti gospodu Demšar 
Ivanu ter Ficko Antonu za dolgoletno sodelovanje v ZOSS. Ob prvi priložnosti pa jih je 
potrebno povabiti v Stožice in se jima uradno zahvaliti ter podeliti plaketo. 
 
 
Sekretar ZOSS mora pozvati vse sodnike, da morajo obvezno vpisovati zasedenost v sistem 
ter poleg datuma zasedenosti obvezno vnesti tudi vzrok. 
 
Sekretar ZOSS mora pozvati DOS-e, da mu posredujejo informacijo, kdaj bodo imeli licenčni 
seminar za C listo. Sekretar nato pošlje vsem DOS-om informacijo o licenčnih seminarjih C 
liste. Sodniki C liste se lahko udeležijo seminarja v kateremkoli DOS-u. 
 
Za izplačilo 6. obroka na računu ZOSS ni dovolj denarja, zato bomo sodnikom izplačali 
najprej 60% in nato še preostanek. 
 
Računovodstvo mora poknjižiti vse stvari do 31.8.2012 in nato čimprej predati stvari novemu 
računovodstvu. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19:30 
 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


