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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 16. april 2013 
 
ZAPISNIK 6. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 16.04.2013 v prostorih Športne dvorane Kamnik v Kamniku. 
Seja se je začela ob 18.50 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Brane Hrovat, Liljana Majer, Mojca Tovornik ter 
Rado Trifkovič.  
Ostali prisotni: Tomaž Melavc, 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 5. seje predsedstva ZOSS 

3. Tabela kilometrov – program za delegiranje 

4. Sodniška oprema  

5. Skupščina OZS 

6. Potrditev članov Strokovne komisije 

7. Potrditev čistopisa Statuta ZOSS ter Poslovnika ZOSS 

8. ???? 

9. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji ter se vsem zahvalila za udeležbo seje 
v Kamniku, kjer smo si pred sejo predsedstva ZOSS ogledali moško finalno tekmo 
državnega prvenstva. 
 
 
Ad. 1) 
Na predlaganem dnevnem redu se briše točka 8 in dnevni red se ustrezno preštevilči. 
 
Sklep 6/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red z izbrisom točke 8 
dnevnega reda. 
  
 
Ad. 2) 
Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da se 5. sklep 5. seje predsedstva ZOSS (Sklep 5/5: Do naslednje 

sezone je potrebno sprejeti sklep o enkratnem plačilu kluba za minimalne potne stroške) briše. 
 briše. 
 
Sklep 6/2: Sklep 5/5 5. seje predsedstva ZOSS se izbriše. Sekretar ZOSS mora 
spremljati plačila potnih stroškov in o neplačevanju redno obveščati klube.  
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Sklep 6/3: Zapisnik 5. seje predsedstva ZOSS se potrdi z zgoraj omenjeno 
spremembo. 
 
 
Ad.3) 
Predsednica ZOSS je pojasnila, da je potrebno obvestiti vse DOS-e, da bo nova tabela 
kilometrov narejena v skladu s sklepom 5/4 5. seje predsedstva ZOSS. V trenutni testni 
verziji programa za delegiranje tabele kilometrov še ni, bo pa z novo sezono tabela vnesena 
v program. Predsednica ZOSS je apelira na sekretarja ZOSS, da ponovno pozove vse DOS-
e, da podajo morebitne pripombe na testno verzijo programa za delegiranje, da se odpravi 
čim več pomanjkljivosti pred zaključkom uradne verzije programa. Člani predsedstva so bili 
mnenja, da je potrebno pozvati Strokovno komisijo, da bo na licenčne seminarje uvrstila 
razlago o delovanju ter uporabi programa za delegiranje (minimalno eno uro). 
 
Sklep 6/4: Sekretar ZOSS mora obvestiti DOS-e, da bo nova tabela kilometrov v 
program za delegiranje vnesena z novo tekmovalno sezono.  
 
Sklep 6/5: Sekretar ZOSS mora pozvati Strokovno komisijo ZOSS, da na licenčne 
seminarje uvrsti razlago o delovanju ter uporabi programa za delegiranje. 
 
 
Ad.4) 
Članepredsedstva je zanimalo, ali imamo pripravljen celoten seznam dobavljene ter plačane 
sodniške opreme. Sekretar ZOSS je pojasnil, da imamo narejen seznam po DOS-ih, nismo 
pa prejeli seznama od dobavitelja opreme. Prisotni so se strinjali, da v kolikor dobavitelj ne 
bo posredoval svojega seznama izdobavljene in plačane opreme, bo plačilo dobavljeno 
opremo opravljeno skladno s seznamom ZOSS. Vse sodniške hlače dobavljene po 
septembru 2012 se plačajo po novi znižani ceni.  
 
Sklep 6/5: Sekretar ZOSS mora na DOS-e poslati seznam dobavljene in plačane 
sodniške opreme. Seznam mora vsebovati točno specifikacijo za vsakega sodnika 
posebej.  
 
Sklep 6/6: Sodniške hlače dobavljene po septebmru 2012 se plačajo po novi znižani 
ceni, kot je bilo dogovorjeno na sestanku dne 11.7.2012. 
 
 
Ad.5) 
Člani predsedstva ZOSS so določili dva delegata za skupščino OZS, ki bo dne 22.4.2013. 
Člani predsedstva so se dogovorili, da pregledajo gradivo za skupščino OZS, ki je objavljeno 
na spletni strani in v kolikor bo potrebno karkoli uskladiti, bodo člani predsedstva uskladili 
korespondenčno do skupščine OZS. 
 
Sklep 6/7: Predsedstvo ZOSS je določilo Jano Prešeren ter Braneta Hrovata kot 
delegata ZOSS za skupščino OZS. 
 
 
Ad.6) 
Člani predsedstva so prejeli predlog sestave Strokovne komisije za naslednje mandatno 
obdobje. Predlagani člani Strokovne komisije so isti, kot si bili v preteklem mandatu.  
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Sklep 6/8: Predsedstvo ZOSS je soglasno potrdilo Strokovno komisijo za naslednje 
mandatno obdobje. 
 
 
Ad.7) 
Sekretar ZOSS je pripravil in članom predsedstva ZOSS poslal čistopis Statuta ZOSS, ki je 
bil potrjen s strani delegatov na redni letni skupščini ZOSS. Predsednica ZOSS je povedala, 
da v čistopisu sedaj nismo definirali kako je s korespondenčnim odločanjem in da je 
potrebno to pripraviti do naslednje skupščine ZOSS. 
 
Sklep 6/9: Predsedstvo ZOSS je soglasno potrdilo čistopis statuta ZOSS ter 
Poslovnika ZOSS. 
 
 
Ad.8) 

Predsednica ZOSS je članom predsedstva ZOSS povedala, da smo na ZOSS prejeli 
predloge sprememb pravilnikov OZS, ki so jih člani predsedstva prejeli tudi po elektronski 
pošti. Glede na to, da je v predlogih sprememb tudi nekaj stvari vezanih na delo in funkcije 
sodnikov, je predsednica ZOSS člane obvestila, da je sklicala sestanek s predsednikom 
Strokovnega sveta OZS, članom Strokovne komisije ZOSS, predsednico ZOSS ter 
sekretarjem ZOSS. Sestanek bo v petek, dne 19.4.2013 na katerem bo predsednica ZOSS 
jasno povedala, da trenerji ne morejo ocenjevati sodniškega dela, ker je vsak usposobljen za 
določeno stvar in je to kar so zapisali v predlog sprememb, nesprejemljivo.  
 
  Pogovor je potekal tudi o sodnikih začetnikih. Prisotni so se strinjali, da je potrebno v 
pravila zapisati, da v kolikor sodnik DOS-a sodi kot sodnik začetnik, ne sme biti oblečen v 
uradno sodniško uniformo, ker ne predstavlja ZOSS. 
 
 Predsednico ZOSS je zanimalo kakšno je stanje z DOS Koper, glede na to, da se je 
društvo pred dvema letoma bolj kot ne na novo vzpostavilo. Sekretar ZOSS je odgovoril, da 
društvo odbojkarskih sodnikov Koper deluje dobro in imajo vsako leto več članov. 
 
 Članica predsedstva ZOSS je člane predsedstva ZOSS seznanila s prošnjo, ki so jo 
prejeli na DOS Maribor. DOS Maribor je s strani sodnika DOS Maribor prejel vlogo, da 
izstopa iz DOS Maribor. Predsedstvo ZOSS je prošnjo obravnavalo. Člani predsedstva 
ZOSS so se strinjali, da oseba, ki ni več član posameznega DOS-a in posledično ZOSS, na 
uradnih tekmovanjih odbojke ne sme uporabljati uradne sodniške uniforme. 
 
 Članico predsedstva ZOSS je zanimalo, kaj se je dogajalo z ureditvijo prevoza 
sodnikom na turnir evropskega prvenstva za kadetinje in kadete. Sekretar ZOSS je pojasnil, 
da prevoze za reprezentanco kot tudi za sodnike na ta tekmovanja ureja OZS. V tem primeru 
je prišlo do manjših nesporazumov, ker s strani CEV-a ni bilo točnih podatkov, kdaj morajo 
sodniki priti na tekmovanje, ter kdaj ter iz kje se vračajo domov. Tekmovanje je namreč 
potekalo v dveh državah.  
 
 Pojavila se je težava, da določeni klubi še niso poravnali potnih stroškov sodnikom in 
ker v letošnji sezoni ti klubi ne tekmujejo več, jih je težko kakorkoli sankcionirati, da bi 
nastale stroške oz. finančne obveznosti poravnali.  
 
 Člani predsedstva ugotavljajo, da se v letošnjem letu izvaja kar nekaj reprezentančnih 
akcij v različnih koncih Slovenije. O tem pa ZOSS ni obveščen, zato je potrebno OZS 
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nemudoma pozvati, da mora v bodoče za vse reprezentančne akcije, ki se bodo odvijale v 
Sloveniji, o tem obvestiti tudi ZOSS ter obenem sporočiti koliko sodnikov potrebujejo. ZOSS 
pa bo nato naprej obvestil ustrezen DOS, ki bo zagotovil sodnike.  
 

Sekretar ZOSS je člane predsedstva seznanil, da je na ZOSS prišla zahteva, da 
moramo delegirati enega sodnika na Olimpijado mladih na Nizozemskem, ki se bo odvijala 
od 13. do 20. julija 2013. Predsedstvo ZOSS je mnenja, da moramo zagotoviti enega 
mednarodnega sodnika. Mednarodni sodniki se morajo takih tekmovanj udeleževati, morajo 
rotirati in ne smejo na te turnirje vedno hoditi isti sodniki. Sekretar ZOSS mora pripraviti 
seznam, kdo je šel kdaj kam sodit.  
 

  

 
Sklep 6/10: Sodniki ZOSS, ki so delegirani na turnirje mini in male odbojke kot sodniki 
začetniki, ne smejo biti oblečeni v uradno sodniško uniformo. 
 
Sklep 6/11: V kolikor član izstopi iz društva odbojkarskih sodnikov, ni več član ZOSS 
in ne sme več soditi v sodniški uniformi in ne more prejemati izplačil preko 
kateregakoli DOS-a ali ZOSS. Glede na vsaj enkratno aktivnost sodnika v DOS v 
sezoni, mora sodnik poravnati letno članarino kot vsi aktivni člani.. 
 
Sklep 6/12: Sekretar ZOSS mora poklicati vse klube, ki še nimajo poravnanih potnih 
stroškov in jim pozvati, da te stroške nemudoma plačajo. 
 
Sklep 6/13: OZS mora ZOSS obvestiti o vseh reprezentančnih akcijah, ki se odvijajo v 
Sloveniji in sporočiti, koliko sodnikov potrebujejo. ZOSS nato obvesti DOS, ki mora 
delegirati ustrezno število sodnikov na posamezno akcijo. 
 
Sklep 6/14: Mednarodne sodnike je potrebno pozvati, da se sami dogovorijo, kdo bo 
šel sodit Olimijado mladih na Nizozemsko. V kolikor se mednarodni sodniki sami ne 
bodo dogovorili, bo predsedstvo ZOSS določilo enega mednarodnega sodnika, ki se 
bo moral udeležiti tega tekmovanja. 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:20 
 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


