
Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 1 od  3 

 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 24. april 2013 
 
ZAPISNIK IZREDNE SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Izredna seja predsedstva ZOSS je bila 24.04.2013 v prostorih OZS, Celovška 25 v Ljubljani. 
Seja se je začela ob 18.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Brane Hrovat, Liljana Majer, Mojca Tovornik ter 
Rado Trifkovič.  
Ostali prisotni: Gregor Novak. 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Zaplet na tretji finalni tekmi DP za ženske 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji ter se zahvalila udeležnim, da so se 
odzvali vabilu na izredno sejo, ki je bila sklicana tik pred sejo. 
 
 
Ad. 1) 
Predsednica ZOSS je prisotne seznanila z namenom sklica izredne seje t.j. dogajanje na 
tretji ženski finalni tekmi DP, ki je bila odigrana dne 21.04.2013 v Kamniku. Članom 
perdsedstva je obrazložila vse znane podrobnosti, ki so se dogajale na tekmi..  
Povedala je, da je bil v ponedeljek, dne 22.4.2013 v prostorih OZS sestanek, na katerem so 
bili prisotni predstavniki OZS, OK Nova KBM Branik, Calcit Volleyball, SS OZS, tekmovalne 
komisije OZS, ker je OK Nova KBM Branik podal pritožbo na sodniško delo na zgoraj 
navedeni tekmi. OK Nova KBM Branik meni, da je bil njihov klub oškodovan do te mere, da 
je to vplivalo na potek in rezultat tekme ter celotnega finala državnega prvenstva, zato so 
napovedali bojkot igranja na nadaljnjih tekmah finala državnega prvenstva. Pritožba je bila 
sicer podana prepozno (podana bi morala biti takoj na tekmi, ko se napaka zgodi), zato je 
bila s strani sekretarja tekmovanj OZS v skladu s 53. členom pravilnika tudi zavrnjena.  
Na navedenem sestanku so prisotni razpravljali o poteku tekme in sprejetih odločitvah 
sodniškega zbora.  Prevladujoče mnenje, pridobljeno na osnovi pogovora vseh prisotnih na 
samem sestanku kot tudi telefonskem posvetovanju z odvetnikom OZS in predsednico 
Pravno statutarne komisije je bilo, da bi morala v primeru ponovitve tekme celotne stroške 
nositi sodniška organizacija. Na sestanku je bil po dolgem tehtanju vseh okoliščin dogodka in 
vseh dejstev  ter usklajevanju mnenj in stališč sprejet skupen dogovor, da je za napako, ki se 
je zgodila na tekmi (napačna igralka v igrišču) odgovoren OK Calcit Volleybal ter celoten 
sodniški zbor.  
Predsednica ZOSS je članom predsedstva ZOSS pojasnila, da je prisotnim na navedenem 
sestanku povedala, da ZOSS ne osporava, da je bila sodniška napaka narejena, vendar ne 
more sprejeti zahteve oz. želje ostalih prisotnih na sestanku, da celotno krivdo prevzam 
sodniška organizacija, ker temu objektivno ni tako. Nakapa članov sodniškega zbora je 
posledica spleta okoliščin, na katere je vplivala oz. jim botrovala zlasti ekipa Calcit Volleyball. 
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Pri tem je dodala, da so sodniške napake, tako kot napake ostalih akterjev odbojkarske igre, 
sestavni del odbojkarske igre in kdor meni, da se napake ne morejo zgoditi, je zelo 
neobjektiven oz. premalo samokritičen. 
 
 
Prisotni so sklenili, da se kazen naloži sodniški organizaciji ter OK Calcit Volleybal in sicer v 
višini stroškov ponovitve tekme, ki znaša 3.400,00 evrov. Predsednica ZOSS je na sestanku 
povedala, da je sodniška organizacija skladno s storjeno sodniško napako pripravljena nositi 
del stroškov, vendar le v skladu s pravilniki. Povedala je, da v kolikor obe strani t.j. OK Nova 
KBM Branik in OK Calcit Volleyball ne priznata in prevzameta svoj del krivde za napako, 
potem tudi sodniška organizacija ne bo prevzela nikakršne krivde. Na koncu sestanka je 
prišlo do dogovora, da sodniška organizacija plača 1.700,00 evrov in OK Calcit Volleyball 
dobi enakovredno kazen.Vsi prisotni na sestanku so se s tem strinjali. Tekma se ne bo 
ponavljala.  
Za tekme, ki so bile v preteklosti ponovljene, sodniški zbor ni prejel sodniškega nadomestila. 
Predsednica ZOSS je na seji povedala, da člani predsedstva ZOSS ne bodo odločali o tem, 
kdo od sodniškega zbora je za nastalo napako kriv in kdo ne. Ko bo ZOSS prejel sklep 
sekretarja tekmovanj OZS, bo le tega predal disciplinskemu sodniku ZOSS. Disciplinski 
sodnik pa bo skladno s pravilniki izpeljal postopke zoper člane sodniškega zbora. Po vsej 
verjetnosti pa se bo glede na okoliščine, v katerih je prišlo donapake, moral posvetovati s 
strokovno komisijo ZOSS. Glede višine morebitne denarne kazni pa bo moralo odločiti 
predsedstvo ZOSS. Predsednica ZOSS je na koncu članom predsedstva še obrazložila, da 
bi v vsakem primeru, karkoli bi se zgodilo (ali bi tekmo bojotiral OK Nova KBM Branik ali pa 
OK Calcit Volleball), ZOSS prejel kazen in v dani situaciji je bila to najboljša odločitev. V 
skrajnem primeru bi šli lahko tako daleč, da bi zadeva končala na sodišču, česar si pa 
seveda ne želimo. 
Člana predsedstva je zanimalo, zakaj bo ZOSS plačala tako kazen, če se tekma dejansko 
ne bo ponovila. Predsednica ZOSS mu je odgovorila, da je kazen skladna z določili 40. člena 
Pravil tekmovanja za tekmovanje članov in članic v DOL v tekmovalni sezoni 2012/2013. 
Predsednica ZOSS je še povedala, da bo ZOSS svojo odgovornost prevzela, ker je do 
sodniške napake nesporno prišlo. Če bi prišlo do ponovitve tekme, bi dobili kazen za 
povračilo vseh stroškov ter vse stroške za organizacijo nove tekme (dvorana, potni stroški, 
sodniška nadomestila, …), ki bi bili nesporno višji od sprejete kazni. Povedala je, da je 
strošek velik, vendar je bila kot predsednica ZOSS v danem trenutku primorana sprejeti 
sporazumni dogovor, za katerega je ocenila, da je v danem trenutku za ZOSS najugodnejši 
in za katerega prevzema vso odgovornost in posledice. Obrazložila je še, da bo kazen 
naložena ZOSS in ne članom sodniškega zbora. O morebitnih kaznih za člane sodniškega 
zbora bo odločal disciplinski sodnik ZOSS. Predsednica ZOSS je še poudarila, da so bila 
mnenja udeleženih na sestanku in vseh, s katerimi se je o tej napaki pogovarjala že prej, 
deljena, glede tega ali je šlo za materialno kršenje pravil odbojkarske igre ali ne, tako da žal 
nima enoznačnega odgovora na to vprašanje Obstaja pa velika verjetnost, da bi v primeru 
sodbe na sodišču, ki jo je napovedoval OK Nova KBM Branik, sodniška organizacija morala 
sprejeti svoj del odgovornosti.  
 Člana predsedstva ZOSS je še zanimalo, kako bo ZOSS ukrepala v bodoče, v 
primeru, da se podobna situacija zgodi še kdaj. Predsednica ZOSS je podala predlog in 
sicer, da predsedstvo ZOSS na današnji izredni seji predsedstva ZOSS sprejme sklep, da je 
potrebno na področju obravnavanja sodnikov na tekmah s strani vseh akterjev odbojkarske 
igre narediti korak naprej in se zavedati, da smo vsi naenkrat ob istem času na igrišču. Na 
predsedstvo OZS je potrebno podati apel, da je potrebno vzpostaviti neko dostojno 
komunikacijo oziroma nek etični kodeks, da ne bodo funkcionarji klubov in ostali udeleženci 
tekem govorili, da so sodniki na tekmah nepotrebni.  
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SKLEP 1:  Predsednica ZOSS je prisotne seznanila z vsebino ter zaključki sestanka, ki je bil dne 

23.4.2013 v prostorih OZS. ZOSS je preje sklep sekretarja tekmovanj številka 0237/2013. Skladno s 

tem sklepom predsedstvo ZOSS  sodniški zbor predaja v postopek disciplinskemu sodniku in ga 

poziva,  da postopa skladno z disciplinskim pravilnikom. 

 

SKLEP 2: »Na predsedstvo OZS se pošlje apel z zahtevo po korektnem obravnavanju članov 

sodniškega zbora na odbojkarskih tekmah ter za pripravo skupnega kodeksa obnašanja .  

 

 

Ad 2) 
Druga točka sicer ni bila predvidena  na dnevnem redu, vendar je predsednica prosila 
prisotne, da jih ob tej priliki , seznani še z dvema točkama. 
 

Predsednica ZOSS je člane predsedstva seznanila z vsebino sestanka glede 
predlogov o spremembah pravil OZS. Zapisnik tega sestanka bodo prejeli preko elektronske 
pošte. 
 
 V času od 31.5.2013 do 2.6.2013 se bo v Švici (Montreux) odvijal seminar CEV. . Ker 
je Peter Končnik redni član ERC-ja imamo možnost, da na seminar prijavimo še enega 
dodatnega sodnika. Strokovna komisija ZOSS je kot dodatnega sodnika predlagala Blaža 
Marklja. Predlog SK ZOSS je bil, da se oba peljeta v Švico skupaj z enim avtomobilom in bi 
bili tako stroški prevoza isti, kot če bi plačali samo eno letalsko vozovnico za rednega člana 
ERC gospoda Petra Končnika. 
 
 

SKLEP:  ZOSS bo povrnil potne stroške sodniku za udeležbo na CEV seminarju, ki bo v 

Montreuxu (SUI) (bencin v višini 10l/100km + cestnine). Sodnika, ki se bo dogodka udeležil določi 

SK ZOSS. Sodnik mora za povračilo stroškov shraniti vsa listinska dokazila (cestnine).  

 
 
Izredna seja se je zaključila ob 19:20 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


