
 

1 Predsedstvo ZOSS 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 

PREDSEDSTVO ZOSS 

 

Datum: 24. september 2013 

 

ZAPISNIK 7. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 

 

Seja predsedstva ZOSS je bila 24.09.2013 v prostorih OZS/ZOSS 

Seja se je začela ob 18.10 uri. 

 

Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Brane Hrovat, Liljana Majer, Mojca 

Tovornik ter Rado Trifkovič. 

Ostali prisotni: Robert Gruškovnjak  

 

Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. seje predsedstva ZOSS 
3. Finance 
4. Sodniška oprema 
5. Potrditev list sodnikov A in B liste 
6. Potrditev sodniških nadomestil za sezono 2013/2014 
7. Potrditev pravilnika Strokovne komisije 
8. Razno (primer Hari Murčehajić, turnir DOS-ov) 

 

 

 

 

K 1. točki 

Predsednica je vse prisotne pozdravila ter podala dnevni red v razpravo. Na dnevni 

red ni bilo nikakršnih pripomb 

 

Sklep 7/1 

Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 

 

K 2. točki 

Predsedstvo ZOSS ugotavlja da ni pripomb na zapisnik 6. seje predsedstva ZOSS. 

Predsednica ZOSS je predlagala, da se sklepe, ki zadevajo vse člane ZOSS, 

posredujejo DOS-om – ti pa obvestijo svoje člane. 

 

Sklep 7/2 

Zapisnik 6. Seje predsedstva ZOSS se potrdi. 

 

Sklep 7/3 



 

2 Predsedstvo ZOSS 

Sklepi sprejeti na sejah predsedstva ZOSS, ki zadevajo vese člane ZOSS, se 

pošljejo vsem DOS-om – le-ti pa obvestijo svoje člane. 

 

 

K 3. točki 

OZS ni poravnala stroškov za nadomestila za sojenje tekem šolskih tekmovanj. 

Predsednica ZOSS predlaga, da se stroški poravnajo do konca meseca septembra 

2013. Zaradi neporavnanih obveznosti do ZOSS, ZOSS ne bo odgovarjal, če 

delegiranih sodnikov ne bo na tekmo. Prav tako se zadolži sekretarja ZOSS da 

preveri, kako je s plačilom stroškov za Beach volley. 

 

Sklep 7/4 

Predsednica ZOSS obvesti sekretarja OZS, da je potrebno zapadle obveznosti 

(stroške sojenja šolskih tekmovanj) poravnati do konca septembra 2013. V 

nasprotnem primeru ZOSS ne odgovarja, če delegiranih sodnikov ne bo na 

tekmo. 

 

Sklep 7/5 

Sekretar ZOSS preveri kako je s plačilom stroškov sojenja za Beach voleey ter 

o tem obvesti predsedstvo ZOSS. 

 

Predsednica ZOSS je poročala, da račun OK Kropa še ni poravnan. Sekretarja ZOSS 

se zadolži,da preveri, kako je s plačilom. V kolikor se plačilo ne uredi, sekretar ZOSS 

skupaj z predsednico ZOSS in računovodstvom ZOSS sproži nadaljnje postopke za 

izplačilo. 

 

Sklep7/6 

Sekretar ZOSS uredi plačilo računa OK Kropa v roku 14 dni. V kolikor se to ne 

uredi v roku, sekretar ZOSS skupaj s predsednico ZOSS in računovodstvom 

nadalje pripravijo postopke za izplačilo. 

 

 

K. 4. točki 

Predsedstvo ZOSS ugotovilo, da je plačalo 203 sodniških kompletov ter vso razliko 

že dobavljenih majic. 

Dobavitelju odbojkarske sodniške opreme je večkrat ponujena možnost, da dobavlja 

majice še naprej, vendar do 7. Seje predsedstva ZOSS ni podal nobenega odgovora. 

Zaradi neresnosti in zaradi neizpolnjevanja dolžnosti po pogodbi predsedstvo ZOSS 

ugotavlja, da se mora pogodba z dobaviteljem sodniške opreme prekiniti.  

Predsednica ZOSS predlaga, da se s šiviljo sklene pogodba o dobavljanju sodniških 

hlač. 

Potrebno je vzpostaviti kontakt z avstrijskim dobaviteljem športne opreme STANO 

(Stano Austria). Le-ta bi lahko zagotavljal dobavo sodniških majic. 

 

 



 

3 Predsedstvo ZOSS 

Sklep 7/7 

Sekretar ZOSS pripravi odpoved pogodbe z dobaviteljem sodniške opreme 

Alešem Kavčičem. 

 

Sklep7/8 

Predsednico in sekretarja ZOSS se zadolži da pripravijo in podpišejo pogodbo 

s šiviljo. 

 

Sklep7/9 

Sekretar ZOSS je zadolžen, da poišče kontakte z Stano Austria ter preveri 

možnosti o sodelovanju in dobavi majic preko avstrijskega dobavitelja te 

športne opreme. 

 

 

K 5. točki 

Predsednik SK b. Markelj je podal poročilo SK. Izpostavil je, da se ukinja lista 

kontrolorjev B.  

Nekatere tekme pod okriljem OZS bodo tako brez delegatov/kontrolorjev. 

 

Sklep7/10 

Predsedstvo ZOSS potrjuje liste sodnikov A in B lige. Sodniki, ki morajo še 

opraviti obvezna testiranja, bodo dokončno potrjeni, ko opravijo vse 

obveznosti. 

 

 

K 6. točki 

Predsedstvo je soglašalo z nespremenjenimi sodniškimi nadomestili iz pretekle 

sezone.  

 

Sklep 7/11 

Predsedstvo ZOSS potrjuje sodniška nadomestila za sezono 2013/2014. 

 

 

K 7. točki 

Predsednica ZOSS je imela na pravilnik le eno pripombo – potrebno je preštevilčiti 

sklepe od vključno 26. sklepa naprej. 

 

Sklep 7/12 

Predsedstvo ZOSS potrjuje pravilnik Strokovne komisije, pri čemer je potrebno 

od vključno 26. člena dalje vse člene ustrezno preštevilčiti. 

 

 

K 8. točki 

- Turnir DOS-ov: 



 

4 Predsedstvo ZOSS 

Predsednico ZOSS je zanimalo, kakšno je stanje pri izbiri organizatorja naslednjega 

turnirja DOS-ov; saj znanega kandidata za organizacijo turnirja DOS-ov 2014.  

B. Hrovat je potrdil, da je DOS Gorenjska pripravljena prevzeti organizacijo DOS 

turnirja 2014.  

 

- Odprte postavke OZS 

Predsednica ZOSS je ponovno prosila sekretarja OZS naj poda predlog aktivnosti pri 

reševanju (zapiranju) dolga, ki ga ima OZS do ZOSS. Predloga plana plačil ni bilo. 

 

- Primer Hari Murčahajić 

Predsednica ZOSS je podrobno predstavila celoten primer Murčahajić 

Predsedstvo ZOSS ugotavlja da je bilo govora o delegatu OZS, za kar je pristojna 

OZS. SK je obvestila H.M. da je kontrolor ZOSS. 

Predsedstvo ZOSS je postopke v zvezi s pritožbo H. M. na 4. sklep 4. seje SK ZOSS 

iz leta 2011 še enkrat obravnavalo ter ugotovilo, da so vsi postopki bili izpeljani 

pravilno. 

 

- Sponzorstvo ZOSS 

L. Majer je izpostavila tematiko o sponzorjih ZOSS ter o možnostih oglaševanja 

morebitnih sponzorjev. ZOSS trenutno nima nikakršne strategije o sponzorstvih. 

 

- Dvig kakovosti sojenja 

Blaž Markelj – poda odgovore na vprašanja in se jih vključi v zapisnik. 

 

 

Sklep 7/13 

DOS Gorenjska mora poslati uradno potrditev – sklep DOS Gorenjska, da so 

pripravljeni prevzeti organizacijo Turnirja DOS-ov 2014. 

 

Sklep 7/14 

Predsednica ZOSS skupaj s sekretarjem ZOSS in računovodstvom dogovori 

sestanek z OZS ter uskladi in dogovori načrt o zapiranju odprtih postavk do 

ZOSS. 

 

Sklep 7/15 

Predsedstvo ZOSS ugotavlja da so bili vsi postopki pri primeru H. Murčahajić 

izpeljani pravilno in korektno saj pritožba H. Murčahajića ni bila posredovana 

ZOSS preko matičnega DOS-a. 

 

Sklep 7/16 

Predsednico ZOSS se zadolži, da na sestanku z OZS prične pogovore o 

oglaševanju morebitnih sponzorjev ZOSS na uradnih tekmah pod okriljem OZS. 
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Seja se je zaključila ob 19:20. 

 

 

 

Zapisal 

Rado Trifković, Predsednica ZOSS 

član predsedstva ZOSS Jana Prešeren 

 


