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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 18. december 2012 
 
ZAPISNIK 4. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 18.12.2012 v prostorih podjetja Aragon, Breg 4, v Ljubljani. 
Seja se je začela ob 19.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Brane Hrovat, Liljana Majer, Mojca Tovornik ter 
Rado Trifkovič.  
Ostali prisotni: Tomec Eva, Tomaž Melavc, Gruškovnjak Robert in Gregor Novak. 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev nakupa aplikacije za delegiranje, izdelavo potnih nalogov ter obračunavanje 

sodniških nadomestil 

3. Preračun manipulativnih stroškov za sezono 2011/2012 

4. Zahvala delegatoma za delo v ZOSS  

5. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji. 
 
Ad. 1) 
 
Na predlagani dnevni red se doda točka 2, pregled zapisnika prejšnje seje predsedstva 
ZOSS. Vse ostale točke se ustrezno preštevilčijo, tako da je končni sprejeti dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje predsedstva ZOSS 

3. Potrditev nakupa aplikacije za delegiranje, izdelavo potnih nalogov ter 

obračunavvanje sodniških nadomestil 

4. Preračun manipulativnih stroškov za sezono 2011/2012 

5. Zahvala delegatom za delo v ZOSS 

6. Razno 

 
 
Sklep 1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red z dodano točko. 
  
Ad. 2) 
 
Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da sklep šest- 3. seje predsedstva ZOSS še ni bil realiziran.. 
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Sklep 2: Sekretar ZOSS mora vsem DOS-om poslati trenutno veljavni statut ZOSS. 
DOS-i morajo do konec februarja poslati pisne spremembe oziroma dopolnitve statuta 
ZOSS. 
 
 
Sklep 3: Sekretar ZOSS mora pregledati Zakon o društvih, ter ugotoviti ali skupščina 
lahko odloča korespondenčno ter o tem obvestiti predsedstvo ZOSS.  
 
Sklep 4: Zapisnik 3. seje predsedstva ZOSS se potrdi z zgoraj omenjenimi dopolnili.  
 
Ad.3) 
Predsednica ZOSS je prisotnim povedala, da se z nakupom aplikacije za delegiranje, 
izdelavo potnih nalogov ter obračunavanje sodniških nadomestil strinja šest DOS-ov, en 
DOS je neopredeljen in en DOS proti nakupu. Člana predsedstva ZOSS je zanimalo kako je 
s pisanjem potnih nalogov v novem sistemu. Zanimalo ga je, ali se lahko piše zbir potnih 
nalogov ali ne. Članica predsedstva ZOSS mu je odgovorila, da načeloma zbir potnih 
nalogov ni najboljša rešitev. Prosila je, da tisti, ki tak način pisanja nalogov zagovarja 
oziroma meni, da je tak način zakonit, naj to stališče posredujetudi v pisni obliki.  
DOS Gorenjska je na ZOSS poslala tudi dopis glede aplikacije z nekaterimi vprašanji. 
Člani predsedstva so razpravljali tudi o financiranju aplikacije. Predsednica ZOSS je 
razložila, da sta za financiranje aplikacije dva predloga. Prvi predlog je, da se celotni strošek 
nakupa razdeli na DOS-e glede na število aktivnih članov, drugi predlog pa je, da se znesek 
na DOS-e razdeli glede na višino nakazil, ki so jih prejeli posamezni DOS-i v zadnjih treh 
sezonah. Predstavila je tudi konkretne podatke o procentualni delitvi stroškov za posamezen 
DOS glede na višino nakazil v zadnjih treh sezonah. Povedala je, da se fiksni del stroškov za 
nakup deli na osem DOS-ov, variabilni del (nadgradnja) pa na devet DOS-ov. Predsednica 
ZOSS je pojasnila, da bo ZOSS participiral določen znesek za nakup aplikacije, katerega 
višine pa v trenutku seje še ni mogla definirati. DOS-i morajo do 10. januarja podati pisne 
predloge za nadgradnjo aplikacije. Predloge nato sekretar ZOSS pošlje programerju, ki bo 
podal končno ponudbo. Aplikacija naj bi se začela testno uporabljati v mesecu marcu. 
Kolikor se posamezen DOS ne bo odločil za nakup programa bo administrativne stroške, 
povezane z izdelavo potnih nalogov, obračuni, ki jih pripravlja ZOSS, nosil sam.   
 

 
Sklep 5: Aplikacija za delegiranje, izdelavo potnih nalogov ter obračunavanje 
sodniških nadomestil se bo kupila in se bo začela uporabljati s tekmovalno sezono 
2013/2014 DOS, ki aplikacije ne bo imel, bo sam nosil stroške, povezane z 
administracijo (predvsem stroški poštnega pošiljanja), ki bo ob uvedbi tega programa 
sicer odpadla.  
 
Sklep 6: Ključ delitve stroškov za nakup aplikacije  je povprečje višine nakazil zadnjih 
treh sezon. ZOSS bo participiral določen znesek, o višini pa bo dogovor sklenjen na 
eni naslednjih sej ZOSS.  
 
Sklep 7: Na dopis DOS Gorenjske glede aplikacije mora ZOSS podati pisni odgovor. 
 
Ad.4) 

 
Sekretar ZOSS je na kratko predstavil kako in zakaj se klubom zaračunavajo manipulativni 
stroški za neredno plačevanje. Predstavil je zneske, koliko je bilo v sezoni 2011/2012 
zaračunanih manipulativnih stroškov, ter kako so se le-ti delili klubom. 
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Ad. 5) 
  
Gospoda Ivana Demšarja ter Toneta Ficka je potrebno povabiti na finalno tekmo pokala 
Slovenije, ki bo v Mozirju, dne 29.12.2012. Na finalni tekmi se jima bo ZOSS zahvalil za 
dolgoletno delo v sodniški organizaciji ter jima izročili plaketo.   
 
Ad. 6) 
 
Predsednico ZOSS je zanimalo kako je z dobavo sodniških uniform. Sekretar ZOSS je 
pojasnil, da trenutno dobavitelj nimam materiala za izdelavo hlač in da ga bo dobil v kratkem. 
Sodniških majic imamo dovolj na zalogi. Sekretar ZOSS je povedal, da je ZOSS prejel račun 
za sodniške majice. Člani predsedstva so se strinjali, da se račun poravna takoj, ko bo na 
računu ZOSS dovolj sredstev. 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:25 
 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


