
Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 1 od  4 

 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 19. februar 2013 
 
ZAPISNIK 5. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 19.02.2013 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije 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: Brane Maček, 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 4. seje predsedstva ZOSS 

3. Tabela kilometrov 

4. Sodniška oprema 

5. Skupščina ZOSS 

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

nadomestil 

7. Predlog sprememb pravilnikov OZS 

8. Pregled zaključnega finančnega poročila za leto 2012 

9. Razno 

 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji. 
 
Ad. 1) 
 
Na dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 5/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
  
  
Ad. 2) 
 
Predsedstvo ZOSS nalaga sekretarju ZOSS, da na vse DOS-e še enkrat pošlje Statut 
ZOSS. Vsi DOS-i so pozvani, da podajoi svoje predloge dopolnitev Statuta ZOSS. V 
primeru, da nimajo pripomb, morajo to ravno tako sporočiti. 
 
Člani predsedstva so bili soglasni, da je potrebno kot dopolnilo Statuta ZOSS obvezno 
zapisati, ali se lahko sklepi sprejemajo korespondenčno.  
 
Predsednica ZOSS je povedala, da je točka AD.5 4. seje predsedstva ZOSS ni bila v celoti 
realizirana, ker gospoda Demšarja ni bilo na finalno tekmo pokala Slovenije. Prisotni na seji 
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se strinjajo, da je gospodu Demšarju zahvalno plaketo za dolgoletno delo v ZOSS potrebno 
predati v čim krajšem času. 
Član predsedstva je prdlagal, da je v bodoče potrebno plakete, ki jih podeljuje ZOSS, dati v 
okvir. Predsedstvo ZOSS prosi predsednika DOS Pomurje, da uredi uokvirjanje plakete za g. 
Ficka. Nastale stroške bo poravnala ZOSS. 
 
Ostalih pripomb na zapisnik 4. seje predsedstva ZOSS ni bilo. 
 
Sklep 5/2: Zapisnik 4. seje predsedstva ZOSS se potrdi. 
 
Sklep 5/3: Vse pripombe ter predloge Statuta ZOSS mora sekretar ZOSS zbrati in jih 
poslati kot gradivo za skupščino. 
 
 
 
Ad.3) 
 
Sekretar tekmovanj OZS je povedal, da nova tabela kilometrov ni bila narejena zato, ker je 
bilo večina pripomb na obstoječo tabelo kilometrov, podanih s strani sodnikov, popolnoma 
neživljenjskih, prav tako pa so bili skoraj vsi popravki narejeni v korist sodnikov. Povedal je 
tudi, da je potrebno narediti popolnoma novo tabelo kilometrov in poudaril, da je s tem zelo 
veliko dela. Izdelava nove tabele bo trajala minimalno tri mesece. Predsedstvo ZOSS je bilo 
mnenja, da bi bilo najbolj optimalno, da bi sodniki in klubi realno povedali po katerih poteh se 
vozijo na tekme in so normalno prevozne. V novo tabelo kilometrov bo potrebno zapisati tudi 
vsak posamezen primer, v kolikor bo prihajalo do odstopanj kilometrov. Predsedstvo ZOSS 
je mnenja, da mora biti nova tabela narejena za vse sodnike do vseh dvoran. 
Sekretar tekmovanj je predlagal, da se definira minimalno število kilometrov, da si sodnik 
lahko obračuna potne stroške. Člani predsedstva ZOSS so bili mnenja, da so sodniki 
upravičeni do potnih stroškov ne glede na razdaljo, da pa se lahko klubom omogoči, da, da 
le te plačajo v enkratnem plačilu, ko se za posameznega sodnika nabere določen znesek. 
 
Sklep 5/4: Sekretar ZOSS mora v sodelovanju s Sekretarjem tekmovanj OZS do 1. 
septembra 2013 narediti novo tabelo kilometrov za vse sodnike do vseh dvoran v 
Sloveniji. 
 
Sklep 5/5: Do naslednje sezone je potrebno sprejeti sklep o enkratnem plačilu kluba 
za minimalne potne stroške. 
 
 
Ad.4) 

 
Predsednica ZOSS je člane predsedstva ZOSS seznanila, da se je ponovno zataknilo pri 
izdelavi sodniških hlač. Povedala je, da sta s Sekretarjem ZOSS opravila sestanek z 
dobaviteljem sodniških uniform, na katerem je bilo dobavitelju jasno sporočeno, da ima 
sekretar ZOSS vsa pooblastila za prekinitev sodelovanja, v kolikor izdelava hlač ne bo 
potekala tako kot je zapisano v pogodbi.Dobavitelj sodniških uniform se je s tem strinjal in 
zagotovil, da se bo izdelava hlač začela v roku enega tedna in bo nemoteno potekala, dokler 
ne bodo imeli vsi sodniki celotne sodniške uniforme. 
 
Sklep 5/6: V kolikor se dobavitelj ne bo držal dogovorov s sestanka z dne 14.2.2013 ter 
izdelava hlač ne bo potekala nemoteno in skladno z dogovorjenimi roki, ima Sekretar 
ZOSS vsa pooblastila, da brez ponovnega predhodnega sklepa predsedstva 
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ZOSS.dobavitelju sodniških uniform pošlje pisno odpoved pogodbe med ZOSS ter 
dobaviteljem sodniških uniform  
 
 
Ad. 5) 
  
Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da bo redna letna volilna skupščina ZOSS 26. 
marca 2013. Povedala je, da je potrebno vsem članom ZOSS poslati obvestilo, da je letos 
volilna skupščina in obenem posredovati razpis za volitve. Sekretar ZOSS mora pridobiti tudi 
vsa poročila komisij, ki jih bo posredoval kot gradivo poleg vabila za redno letno volilno 
skupščino ZOSS. 
 
Sklep 5/7: Sekretar ZOSS mora vsem članom ZOSS posredovati razpis za volilno 
skupščino ZOSS, ki bo 26. marca 2013. Zadnji rok za oddajo kandidatur je 10. marec 
2013.  
 
 
Ad. 6) 
 
Predsednica ZOSS je poročala o sestanku Sekretarja ZOSS  s programerjem programa za 
delegiranje, izdelavo potnih nalogov ter obračunavanje sodniških nadomestil. Sekretar ZOSS 
je povedal, da sta s programerjem pregledala vse pripombe ter predloge za izdelavo 
programa, ki so jih na ZOSS posredovali DOS-i. Programer je na ZOSS posredoval tudi 
končno ponudbo za celoten program, ki znaša 3.000 evrov z vsemi nadgradnjami do sezone 
2013/2014. Predsednica ZOSS predlagala, da glede na trenutno  finančnostanje ZOSS le-ta 
participira polovico ponudbene cene, se pravi 1.500 evrov. Preostanek pa bi se razdelil na 
DOS-e in sicer proporcionalno, skladno s 6. sklepom 4. seje predsedstva ZOSS. Člani 
predsedstva ZOSS so se s tem soglasno strinjali. 
 
Sklep 5/8: Predsedstvo ZOSS sprejema ponudbo UTRDBA d.o.o. v višini 3.000 evrov 
vključujoč vse nadgradnje. ZOSS bo participirala polovico (1.500 €), polovico (1.500 €) 
pa se razdeli na DOS-e, kot  je opredeljeno v 6. sklepu 4. seje predsedstva ZOSS. 
 

130,98 € Dolenjska 

276,62 € Gorenjska 

47,90 € Koper 

201,07 € Koroška 

102,99 € Ljubljana 

306,88 € Maribor 

91,38 € Pomurje 

116,59 € Posočje 

225,59 € Žalec 

 
 
Ad. 7) 
 
Članom predsedstva ZOSS je bil pred sejo po elektronski pošti poslan predlog sprememb 
pravilnikov OZS, ki ga je pripravila Strokovna komisija ZOSS. Predsednica ZOSS je 
povedala, da je predlog sprememb napisan zelo korektno in da je Stokovna komisija 
vsebinske predloge naredila dobro. Predsednik Stokovne komisije je povedal, da so to 
osnovne ideje, ki so se pojavile skozi leta in so sedaj zapisane v predlogih.  
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Sklep 5/9: Predsedstvo ZOSS daje Strokovni komisiji vsa pooblastila, da sama oceni, 
kateri nivo temovanj je po kvaliteti in zahtevnosti na takem nivoju, da za kakovostno 
sojenje in vodenje tekem zahteva večje število sodnikov. Predsedstvo ZOSS potrjuje 
tudi ostale vsebinske predloge Strokovne komisije za dopolnitev Pravilnikov OZS. 
 
 
Ad. 8) 
 
Mojca Tovornik je člane predsedstva ZOSS seznanila z okvirnim preliminarnim finančnim 
poročilom. 
 
Ad. 9) 
 
Predsednica ZOSS je predlagala, da Strokovna komisija razmisli o možnosti gostovanja 
kakšnega uglednega sodnika ali delegata iz tujine na licenčnem seminarju ZOSS..  
 
Predsednik Strokovne komisije je predsedstvo ZOSS seznanil, da smo pri FIVB-ju že večkrat 
zaprosili za povišanje kvote mednarodnih sodnikov, vendar od FIVB-ja nismo prejeli 
odgovora. Gospod Peter Končnik bo zato kot redni član sodniške komisije Evropske 
odbojkarske zveze prošnjo za povečanje kvote odnesel na sestanek v Luxembourg in jo 
osebno oddal ustreznim osebam.  
 
Predsedstvo ZOSS je zanimalo, kako je s prevodom novih pravil odbojkarske igre. 
Predsednik Strokovne komisije je poročal, da je potrebno pozvati gospoda Marka Seifiried in 
ga prositi, če bo lahko nadgradil pravila igre in popravil napake ter dovolil objavo na spletu v 
obliki, ki dovoljuje tudi tiskanje. 
 
Sekretar tekmovanj je mnenja, da je potrebno nove sodnike pridobivati sistematsko v 
sodelovanju s klubi, kajti le tako se bo lahko povečalo število sodnikov ter dvignila kvaliteta 
sojenja.  
 
Članica predsedstva ZOSS je predlagala določene spremembe v administrativnih postopkih, 
ki potekajo na relaciji ZOSS-DOSi (pogodba o dotacijah ).. 
 
Sklep 5/10: Predsednica ZOSS mora kontaktirati gospoda Marka Seifried in se 
dogovoriti za nadgradnjo in objavo pravil igre na spletu v obliki za tiskanje. Pravila 
igre morajo biti prevedena z vsemi urejenimi spremembami najkasneje do 1. maja 
2013. 
 
Sklep 5/11: Sekretar ZOSS mora pripraviti vzorec pogodbe o dotacijah. 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:05 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


