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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 13. november 2012 
 
ZAPISNIK 3. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 13.11.2012 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 17.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Brane Hrovat, Liljana Majer ter Mojca Tovornik. 
Opravičeno odsotni: Rado Trifkovič  
Ostali prisotni: Robert Gruškovnjak, Branko Maček in Gregor Novak. 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniška oprema 

4. Finančno stanje ZOSS 

5. Članarine 2012/2013 

6. Aplikacija za delegiranje, izdelavo potnih nalogov ter obračunavanje sodniških 

nadomestil 

7. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji ter odprla 3. sejo predsedstva ZOSS. 
 
 
 
Ad. 1) 
 
Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
  
Ad. 2) 
 
Člane predsedstva je zanimalo ali je bil sklep 3 (sodniki 1. DOL ter 2. DOL morajo sporočiti 
število kilometrov do dvoran, kjer je odstopanje večje od 5%), druge seje predsedstva ZOSS 
realiziran. Sekretar je pojasnil, da so sodniki podali pripombe na določene kilometre v tabeli, 
da pa je potrebno pregledati še posamezne primere.  
 
Ravno tako jih je zanimalo ali je bil realiziran sklep 8 (povračilo stroškov za letalsko 
vozovnico gospodu Petru Končniku) druge seje predsedstva ZOSS. Predsednica ZOSS je 
pojasnila, da zaradi finančne situacije prvi del sklepa 8 še ni bil realiziran. Predlog članov je 
bil, da bi morali fond za mednarodne sodnike rešiti skupaj z OZS ter omogočiti članom 
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komisij CEV, da bi se udeleževali mednarodnih dogodkov (seminarji, konference, sestanki). 
Predsednica je povedala, da so taki dogodki oziroma nujni sestanki komisij načeloma enkrat 
letno in da bo za te sestanke namenjen tudi denar za stroške poti. Pojasnila je, da za vse 
ostale dogodke, kjer člani komisij opravljajo svoje osnovne funkcije (npr. delegat na tekmi) 
udeleženci prejmejo ustrezno plačilo in imajo plačane tudi potne stroške, tako da za tovrstne 
dogodke ZOSS ne bo namenjal denarja. Povedala je tudi, da ima OZS legitimno pravico, da 
postavi svoje pogoje glede udeležbe članov komisij CEV na dogodkih pod okriljem CEV ter 
povračila stroškov. Člana predsedstva je zanimalo zakaj je OZS zamudila s prijavo 
mednarodnih delegatov na CEV in s tem posledično le ti niso bili delegirani na nobeno 
mednarodno tekmo. 
 
Predsednik SK je po emailu poslal predlog popravka zapisnika 2. seje predsedstva ZOSS, ki 
se nanaša na kvote mednarodnih sodnikov, v kolikor s strani FIVB dobimo odobreno 
povišanje števila naših mednarodnih sodnikov. 
 
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. 
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: Ugotavljamo, da je sklep 3 realiziran, potrebno pa je rešiti še individualne 
primere. Za reševanje le-teh je zadolžen sekretar ZOSS. 
 
Sklep 3: Gospod Peter Končnik je seznanjen, da je sklep o plačilu letalske vozovnice 
sprejet in da bo realiziran takoj, ko bo to dopuščalo finančno stanje  ZOSS.  
 
Sklep 4:Predsednica ZOSS bo na OZS preverila kako je s prijavami mednarodnih 
delegatov na CEV. 
 
Sklep 5:Skladno s predlogom popravka SK se dopolni zapisnik 2. seje predsedstva 
ZOSS, ki se glasi: »Pod točko šestnajst zapisnika 1. seje SK je predsednik SK obrazložil, 
da se bo na FIVB poslal dopis z zahtevo po povišanju kvote za mednarodne sodnike. 
Pojasnil je, da v kolikor FIVB odobri dvig kvote, to še ne pomeni, da jo moramo takoj 
zapolniti.« 
  
 
Člani predsedstva so pregledali tudi sklepe 1. seje predsedstva ZOSS.  
 
 
Sklep 6:Enajsti sklep (Statut ZOSS je potrebno dopolniti oziroma spremeniti ter opredeliti 
kaj pomeni korespondenčno glasovanje.) druge seje predsedstva še ni bil realiziran, zato 
mora Sekretar ZOSS pregledati Zakon o Društvih in ugotoviti ali lahko skupščina 
odloča korespondenčno. Na  DOS-e je potrebno poslati obstoječi statut ZOSS, DOS-i 
pa morajo do določenega roka podati predloge oziroma spremembe za dopolnitev 
statuta ZOSS. 
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Sklep 7:Drugi sklep (Predsednica in sekretar ZOSS se morata z generalnim sekretarjem 
OZS urediti zadevo glede računa zaradi materialnega kršenja pravil.) 1. seje predsedstva 
ZOSS za enkrat še ni bil realiziran, se bo pa zadeva rešila takrat, ko se bodo 
usklajevale odprte postavke z OZS. 
 
Sklep 8:Poročilo NO smo prejeli, tako da je sklep 8, prve seje predsedstva ZOSS 
realiziran. 
 
Sklep 9: Zapisnik 2. seje predsedstva ZOSS je potrjen z dopolnitvijo, ki jo je poslala 
SK ter s pregledom sklepov prve ter druge seje predsedstva ZOSS. 
 
Sklep 10: Štirinajsti sklep (ZOSS daje pobudo, da se začnejo pogovori z OZS  za pripravo 
akta, ki bo opredeljeval javno komentiranje dogajanja na tekmah pod okriljem OZS.«) 1. seje 
predsedstva ZOSS  se dopolni in sicer: Novemu predsedniku OZS je potrebno 
predstaviti etični kodeks in nato skupaj z OZS začeti z aktivnostmi za pripravo 
ustreznega dokumenta, ki bo opredeljeval pravila etičnega vedenja na tekmah. 
 
Sklep 11: Šestnajsti sklep (Zahvala gospodu Ivanu Demšarju ter Antonu Ficku za 
dolgoletno sodelovanje v ZOSS) 1. seje predsedstva ZOSS  se dopolni in sicer: Oba 
delegata, ki sta končala kariero pri ZOSS se povabi na zadnjo tekmo lige prvakov v 
Stožice, ki bo dne 5.12.2012 v Stožicah. Predsednica ZOSS se mora dogovoriti z 
odgovornimi pri ACH Volley, sekretar ZOSS pa jima mora čimprej poslati uradno 
vabilo. 
 
 
Ad.3) 
 
Sekretar ZOSS je predstavil, koliko sodniških uniform je bilo do sedaj izdobavljenih ter koliko 
jih je še v izdelavi.  Predsednica ZOSS je članom predsedstva povedala, da smo se na 
sestanku z dobaviteljem sodniških uniform dogovorili, da bo od letošnje sezone naprej cena 
kompleta 63 eur bruto in ne več 90 eur, kot je bilo v prejšnji sezoni. Glede na to, da ZOSS 
trenutno nima dovolj finančnih sredstev, v letošnji sezoni na bo mogel finančno pomagati 
sdonikom pri nabavi sodniških uniform tako kot v lanski sezoni. Se je pa cena kompleta 
znižala, tako da bo cena za sodnika v letošnji sezoni praktično na enakem nivoju kot v lanski 
sezoni (brez dotacije ZOSS).  
 
 
Sklep 12: Cena kompleta sodinške uniforme je po novem dogovoru z dobaviteljem 63 
evrov bruto. ZOSS v letošnji sezoni sodnikom ne bo sofinancirala sodniških uniform. 
Dobavitelj se mora  za nova naročila držati roka izdobave po pogodbi.  
 
 
Ad.4) 

 
V razpravi o finančnem stanju je predsednica ZOSS pojasnila, da smo vse obveznosti za 
preteklo sezono poravnali. Povedala je, da smo ob menjavi računovodskega servisa morali 
prejšnjemu računovodskemu servisu plačati še 1000 evrov. Teh 1000 evrov je bil dolg ZOSS 
še iz prejšnjih let, ker so se takrat poračunavali določeni računi OZS in se je dolg pokrival na 
drugih postavkah. S 1.10.2012 smo vse stvari prenesli na nov računovodski servis.  
Mojca je pojasnila, da so vse računovodske zadeve sedaj več ali manj razčiščene, potrebno 
je preveriti samo določene neporavnane oz. odprte račune, kar pa bosta s sekretarjem 
uredila v naslednjih tednih. 
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Branko Maček je podrobno razložil način obračunavanja manipulativnih stroškov klubom za 
neredno plačevanje ter preračun za vračilo le teh klubom. 
 
 
Sklep 13: Računovodski servis skupaj s sekretarjem ZOSS pregleda vse odprte 
postavke partnerjev do ZOSS ter obratno ter zadeve uredi. Predsednica ZOSS, 
sekretar ZOSS ter računovodkinja morajo razčistiti vse odprte postavke do OZS ter se 
v čimkrajšem času dobiti s predstavniki OZS in uskladiti računovodsko stanje odprtih 
postavk.  
 
 
Ad. 5) 
 
Predsedstvo ZOSS je soglaso potrdilo, da sodniške članarine za sezono 2012/2013 ostanejo 
enake kot v pretekli sezoni. Članarine se sodnikom zaračunajo pri plačilu prvega obroka, na 
DOS-e pa se pošlje račun za njihove sodnike.  
DOS-i morajo urediti statuse z delegati OZS. Vsi delegati OZS morajo biti člani enega DOS-
a in plačati članarino ZOSS-u. 
  
 
Sklep 14: Sodniške članarine za ZOSS ostanejo enake kot v sezoni 2011/2012. DOS-i 
morajo urediti statuse delegatov OZS.  
 
Ad. 6) 
 
Predsednica ZOSS je predstavila dopis o programu za delegiranje, vpisovanju zasedenosti 
ter izpisovanju potnih nalogovv, ki je bil poslan kot gradivo. V razpravo se je vključil tudi 
Branko Maček, ki je trenutno odgovorna oseba za delegiranje sodnikov na 1. DOL ter 2. 
DOL. Povedal je, da ja program dober vendar bi ga bilo potrebno še dograditi tako, da bi 
potem resnično vse potekalo samo preko tega programa. Sklicati je potrebno sestanek s 
predstavniki DOS-ov ter razmišljati, da bi program z naslednjo tekmovalno sezono 
uporabljali vsi DOS-i. Tekla je razprava o delitvi stroškov nabave programa po DOS-ih. 
Možnih je več variant, od enakomerne delitve na vse DOS-e, do procentualne delitve glede 
na število sodnikov znotraj posameznega DOS ali glede na višino prilivov posameznega 
DOS- Člani predsedstva bodo o dokončnem ključu razdelitve stroškov za nakup programa 
razpravljali po odločitvi, ali bo ZOSS kupil program ali ne. 
Predsednica ZOSS je posredovala tudi mnenje Vida Zupančiča glede programa za 
vpisovanje ocen, ki ga uporabljajo delegati. Povedala je, da so delegati – kontrolorji s 
programom zadovoljni in da sedaj program resnično deluje tako kot mora.  
 

 
Sklep 15: Sekretar ZOSS na DOS-e pošlje vabilo za predstavitev programa. Na 
sestanek se povabi predsednike DOS-ov ter osebe zadolžene za delegiranje pri DOS-
u. V roku 14 dni je potrebno uskladiti datum za sestanek. 
  
 
Ad. 7) 
 
Članico predsedstva je zanimalo kako je s tabelo kilometrov za sodnike. Sekretar je pojasnil, 
da so neateri sodniki podali popravke na kilometre, ki so bili v sedanji tabeli. Za sodnike A in 
B liste bo vse popravke opravil sekretar ZOSS, za sodnike C liste pa naj kilometre za vse 
sodnike do lokalnih dvoran vpišejo odgovorni v posameznem DOS-u, saj le oni najbolj 



Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 5 od  5 

 

poznajo lokalne ceste. Ko bodo tabele končane, jih mora Sekretar ZOSS posredovati 
Sekretarju tekmovanj OZS, da jih posreduje klubom. 
Člane predsedstva ZOSS je zanimalo, koliko je najmanjše število kilometrov, da si sodnik 
lahko obračuna potne stroške. Ugotavljamo, da si potne stroške sodniki pišejo tudi za en 
kilometer, kar pa je seveda nesmisel.  
 
Pojavlja se, da sodniki ne sodijo v popolni sodniški opremi oziroma, da imajo pod uradno 
sodniško majico oblečeno še drugo majico, kar pa je v nasprotju s pravili. 
 
Predsednik DOS Pomurje  je mnenja, da bi sodniške izkaznice morali še vedno izdelovati za 
vse sodnike, izdelavo le te pa zaračunati sodniku. Predsednica je povedala, da sodniške 
izkaznice nimajo več takega pomena kot v preteklosti, da jih pa seveda na željo 
posameznega sodnika lahko tudi naredimo.  
 
Ravno tako je predsednika DOS Pomurje zanimalo glede trenerskih izkaznic ter ali se mora 
vsakič posebej vpisovati na obrazec, da trener nima trenerske izkaznice. Sekretar tekmovanj 
Branko Maček je pojasnil, da v kolikor trener nima trenerske izkaznice, sodniku tega ni 
potrebno vpisovati, ker se iz zapisnika tekme ugotovi ali ima trener ustrezno licenco ali ne. 
 
Glede spremembe uradnih pravil igre se je potrebno s Strokovno komisijo dogovoriti kdo in 
na kakšen način bo naredil prevod oziroma doolnila uradnih pravil igre.  
 
Sklep 16: DOS-om je potrebno poslati dopis s pozivom, da vpišejo oziroma popravijo 
tabelo kilometrov za njihove sodnike do lokalnih dvoran. Popravke morajo 
posredovati najkasneje do 30.11.2012. Nova tabela bo za vse sodnike začela veljati z 
novim letom.  
 
Sklep 17: Sekretar ZOSS mora članom predsedstva posredovati sklep oziroma 
informacijo koliko kilometrov minimalno mora imeti sodnik do dvorane, da si lahko 
obračuna potne stroške.O tem je potrebno obvestiti tudi klube. 
 
Sklep 18: Sodniki morajo na uradnih tekmah nositi uradno sodniško uniformo in pod 
uniformo ne smejo imeti oblečenih majic z dolgimi (ali kratkimi) rokavi, ki bi gledale 
izpod uradne sodniške majice. V nasprotnem primeru so neupravičeni do sodniškega 
nadomestila. 
 
Sklep 19: Strokovna komisija mora pripraviti dodatna pojasnila za vse sodnike glede 
trenerskih izkaznic.  
 
Sklep 20: Predsednik SK naj od prevajalca zadnjih uradnih pravil igre, gospoda Marka 
Seifrida, pridobi odklenjeno verzijo slovenskih pravil igre 2008 - 2012, ki jo bo potrebo 
dopolniti z novimi pravili 2013 – 2016.  
 
 
Seja se je zaključila ob 19:30 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


