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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 17. december 2013 
 
ZAPISNIK 8. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 17.12.2013 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, 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: Branko Maček, Emil Kolenc, Vid Zupančič, Robert Gruškovnjak, Ema Tomec, 
Matija Dugar, Dušan Karnel in Gregor Novak. 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje predsedstva ZOSS 

3. Nadgradnja programa 

4. Sodniška oprema 

5. Preliminarno poročilo o finančnem poslovanju 2013 

6. Potni nalogi in poročanje državi v letu 2014 

7. Tekoče delo sekretarja 

8. Izplačilo za sezono 2013/2014 

9. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji ter se zahvalila prisotnim, da so se 
udeležili zadnje seje v letu 2013. 
 
 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 8/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
  
Ad. 2) 
Zapisnik 7. seje predsedstva ZOSS pomotoma ni bil poslan kot priloga k vabilu. Člani 
predsedstva ZOSS so sklepe zapisnika 7. seje predsedstva ZOSS vseeno pregledali in se 
dogovorili, da sekretar ZOSS članom predsedstva preko elektronske pošte posreduje 
zapisnik 7. seje z vsemi popravki, člani predsedstva pa zapisnik pregledajo in ga 
korespondenčno potrdijo. 
Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da sta bila skupaj s sekretarjem ZOSS na 
sestanku z generalnim sekretarjem OZS g. Gregorjem Humerco, kjer so se dogovorili, da bo 
OZS zapadle obveznosti do ZOSS plačevala obročno. Generalni sekretar OZS se je s tem 
strinjal in dogovor pisno tudi potrdil, vendar do realizacije še ni prišlo. Predsednica je 
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povedala, da se bo v kratkem ponovno sestala z generalnim sekretarjem OZS ter 
predsednikom OZS, da se zadeva glede zapadlih obveznosti OZS do ZOSS začne čim preje 
realizirati. Dolg, ki je nastal na relaciji OZS – ZOSS je predvsem na račun šolskih tekmovanj 
v preteklih treh sezonah. ZOSS je ta denar že izplačala sodnikom, OZS pa svojih obveznosti 
do ZOSS ni poravnala. Član predsedstva ZOSS je mnenja, da v kolikor OZS ne izpolnjuje 
pogojev, ki jih je podpisal generalni sekretar OZS, da mora OZS o tem vsak mesec, ko ne 
bodo likvidni, o tem pisno obvestiti sekretarja ZOSS. Med drugim so člani predsedstva ZOSS 
mnenja, da mora ZOSS z OZS urediti vso potrebno dokumentacijo v zvezi z dolgom OZS do 
ZOSS, da bomo v primeru izpeljave pravne izterjave dolgov imeli pisno dokumentacijo na 
podlagi katere bomo lahko pravilno izpeljali vse potrebne postopke. 
  
 
Sklep 8/2: Predsednica ZOSS ter sekretar ZOSS se morata v kratkem sestati s 
predsednikom ter generalnim sekretarjem OZS in se dogovoriti (pisno) za ureditev 
dokumentacije glede zapadlih obveznosti OZS do ZOSS.  
 
Sklep 8/3: Sklep 7/6 ni bil realiziran. Sekretar ZOSS mora telefonsko pozvati 
predsednika OK Kropa in se dogovoriti za plačilo zaostalih obveznosti. V kolikor OK 
Kropa ne poravna zaostalih obveznosti je potrebno sprožiti uradne postopke, ki so 
predvideni za izterjavo dolga. 
 
Sklep 8/4: Sklep 7/8 7. seje predsedstva ZOSS še ni bil realiziran. Sekretar ZOSS ter 
predsednica ZOSS morata čimprej urediti pogodbo s šiviljo, ki bo izdelovala sodniške 
hlače. 
 
Sklep 8/5: Zapisnik 7. seje predsedstva ZOSS se potrdi z zgoraj navedenimi dopolnili. 
 
Ad.3) 
Predsednica ZOSS ter sekretar ZOSS sta na kratko predstavila trenutno delovanje programa 
za delegiranje. Predsednica ZOSS je poudarila, da so se prvotni plani izdelave programa za 
delegiranje razširili, tako vsebinsko kot časovno, in je že narejenih veliko nadgradenj, ki niso 
bile predvidene v prvotnem planu. V nadgradnjo programa je bilo vklučeno tudi združevanje 
baz podatkov za delegate – kontrolorje. Znesek v višini 500,00 eur bo v celoti pokrije ZOSS, 
ker DOS-i predhodno s tem niso bili seznanjeni. V bodoče je potrebno razmišljati tudi o 
združitvi baz ZOSS ter OZS, v kar bo potrebno dolgoročno vložiti tudi nekaj denarja s strani 
ZOSS.  
Član predsedstva ZOSS je opozoril, da sklep 6/4 6. seje predsedstva ZOSS še ni realiziran. 
Sekretar ZOSS je povedal, da je praktično nemogoče vpisati v tabelo kilometrov v programu 
za delegiranje vse kilometre za vse sodnike do vseh dvoran v Sloveniji v tako kratkem času. 
Predsednica ZOSS se je s tem strinjala in povedala, da ob sprejemanju sklepa 6/4 6.seje 
predsedstva ZOSS nismo imeli realnega vpogleda vobsežnost dela vpisovanja kilometrov, 
zato se sklep 6/4 6. seje dopolni oz. popravi v delu, ki se navezuje na čas njegove 
realizacije. 
 
Sklep 8/6: Predsednica ter Sekretar ZOSS se morata sestati s predstavniki OZS in se 
dogovoriti o nadgradnji oziroma združitvi baz ZOSS – OZS. 
 
Sklep 8/7: Sekretar ZOSS kilometre za posamezne sodnike do posameznih dvoran 
vpisuje sproti. Predhodni sklep (Sklep 6/4 6.seje predsedstva ZOSS) je bil v časovnici 
nerealen. Ugotavljamo, da je najbolješ, da km vnaša samo ena oseba (Sekretar ZOSS), 
vsi kilometri pa morajo biti vpisani do začetka tekmovalne sezone 2014/2015. 
 



Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 3 od  4 

 

Sklep 8/8: Sekretar ZOSS mora pozvati DOS-e, da morajo sodniki manjkajoče 
kilometre sporočati sproti. Sekretar ZOSS mora sporočene manjkajoče kilometre v 
sistem vnesti v čim krajšem možnem času.  
 
Ad.4) 
Sekretar ZOSS je prisotne seznanil, da je bila dosedanjemu dobavitelju sodniških uniform 
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti poslana priporočena pošiljka s povratnico o 
odpovedi pogodbe. Pošte dobavitelj ni prevzel in je bila vrnjena na sedež ZOSS. 
Predsednica je povedala, da je bil sklenjen dogovor s šiviljo, ki je delo do sedaj opravljala za 
dobavitelja, da bo sodniške hlače šivala še naprej,  majice pa bomo naročili direktno od 
proizvajalca iz Nizozemske. Prisotne je seznanila tudi, da se bo cena hlač in majic nekoliko 
spremenila. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti dobavitelja smo dobavitelja ceno 
nekajkrat znižali, zato je bila trenutna cena sodniških uniform nekoliko nižja. Trenutno 
sodniško opremo bomo zagotovo obdržali še nadaljnji dve leti. 
 
Sklep 8/9: Pogodba z dosedanjim dobaviteljem OFSAJD, Aleš Kaučič s.p. je s strani 
ZOSS uradno prekinjena. Dosedanjo naročeno opremo sodniki plačajo po trenutno 
veljavnih cenah, od 1.1.2014 naprej pa bo cena hlač 40,00 eur/kom, cena majice pa 
22,50 eur/kom. 
 
Ad.5) 
Računovodkinja je povedala, da smo v letu 2013 poslovali pozitivno, točno finančno stanje 
pa bo predstavila na naslednji seji predsedstva oziroma, ko bo izdelana končna bilanca za 
leto 2013. 
 
Sklep 8/10: ZOSS je v letu 2013 posloval pozitivno, bilanca stanja za leto 2013  bo 
pripravljena predvidoma do naslednje redne seje predsedstva ZOSS.  
 
Ad.6) 
Računovodkinja je prisotnim pojasnila, da je država (DURS) sprejelasklep o poročanju glede 
potnih nalogov. Podrobno je razložila novosti zakona in povedala, da sodnikov to ne zadeva, 
ker nismo zaposleni pri klubih. 
 
Ad.7) 
Sekretar ZOSS je člane predsedstva ZOSS podrobno seznanil, kaj vse obsega delo 
Sekretarja ZOSS. Nekaj stvari je dodala tudi predsednica ZOSS. Eden izmed članov 
predsedstva ZOSS je bil mnenja, da bi si moral Sekretar ZOSS vsakodnevno zapisovati vsa 
dela, ki jih naredi. Ostali člani predsedstva ZOSS so bili s poročilom o delu Sekretarja ZOSS 
zadovoljni. 
 
Ad.8) 
Predsedstvo ZOSS je zanimalo, kdaj bo naslednje izplačilo in na kakšen način morajo 
sodniki pripraviti potne naloge za izplačilo v sistemu za delegiranje in pisanje potnih nalogov. 
Računovodkinja je pojasnila, kakšno je pravilno poslovanje in kako se potni nalogi pravilno 
izpolnjujejo. Predsedstvo ZOSS je bilo mnenja, da se pri prvem izplačilu naredi 
kompenzacija za članarine ZOSS za tekmovalno sezono 2013/2014 ter ravno tako 
kompenzacija za participacijo plačila DOS-ov za program za delegiranje in pisanje potnih 
nalogov. Sekretar ZOSS je prisotne še seznanil, da bo prvo izplačilo še v letu 2013. 
 
Sklep 8/11: Pri prvem izplačilu DOS-om je potrebno narediti kompenzacijo za vsak 
DOS posebej za članarine ZOSS ter kompenzacijo za participacijo plačila programa za 
delegiranje in pisanje potnih nalogov. 
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Ad.9) 
Predsednica ZOSS je izpostavila, da smo sedaj finančno stanje ZOSS nekako 

stabilizirati in da bo naslednji korak aktivnosti ZOSS posvečen predvsem izpopolnjevanju 
izobraževanja sodnikov. Poudarila je, da je nujno potrebno narediti korak naprej na 
strokovnem področju. Apelira na Strokovno komisijo ZOSS, da nadgradi smernice in 
smeritve glede izobraževanja novih sodnikov tako na državnem nivoju, kot v posameznem 
DOS-u.  
 Predlagala je, da bi uredili spletno aplikacijo za izvedbo testiranja sodnikov iz Pravil 
odbojkarske igre. Član SK ZOSS se je s tem strinjal in podal svoje mnenje glede 
izobraževanja do sedaj in v bodoče. Povedal je, da je bila letos na področju izobraževanja 
sodnikov začetnikov narejena manjša napaka in da je potrebno v bodoče te napake odpraviti 
ter dvigniti kvaliteto izobraževanj sodnikov na vseh nivojih.  

Povedal je, da je SK ZOSS v letošnji tekmovalni sezoni napisala 19 strani navodil 
sojenja za sodnike, na tekmah pa se ugotavlja, da nekateri sodniki le teh niso prebrali.   
 Člani SK ravno tako ugotavljajo, da je potrebno do začetka naslednje tekmovalne 
sezone natančno pregledati vsa pravila odbojkarske igre in pripraviti ustrezno gradivo za 
naslednji licenčni seminar.  

V naslednji tekmovalni sezoni je obvezno datume za sodnike začetnike (klubske 
sodnike) definirati istočasno kot datume za seminarje A in B liste. 

S strani enega DOS-a je prišla pobuda, da bi se trenutno obstoječa navodila za 
sodnike začetnike prestrukturirala v Pravilnik. 

 
Sklep 8/11: Seminarje za sodnike začetnike je potrebno izpeljati oziroma jih začeti 
izvajati že v mesecu septembru. 
 
Sklep 8/12: Predsedstvo ZOSS nalaga SK ZOSS, da pripravijo predlog ter ustrezno 
gradivo za izobraževanje v bodoče. 
 
Sklep 8/12: Licenčni seminarji za sodnike so obvezni in se jih bodo sodniki morali 
udeležiti v kraju, kjer bo seminar organiziran za določeno listo sodnikov. 
 
Sklep 8/13: ZOSS mora skupaj z OZS pripraviti Pravilnik za sodnike začetnike (mini in 
mala odbojka). 
 
Seja se je zaključila ob 19:55 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 


