
Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 1 od  4 

 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 18. februar 2014 
 
ZAPISNIK 9. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 18.2.2014 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: Robert Gruškovnjak, Franci Kramar, Blaž Markelj in Gregor Novak. 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje predsedstva ZOSS 

3. Redna letna skupščina 2014 (določitev datuma, volitve,..) 

4. Pregled finančnega poročila za leto 2013 

5. Pregled osnutka etičnega kodeksa 

6. Javno komentiranje dela udeležencev odbojkarske igre 

7. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji. 
 
 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 9/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
  
Ad. 2) 
Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da 3. sklep 8. seje predsedstva ZOSS še ni bil realiziran (Sklep 

8/3: Sklep 7/6 mora biti 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 9/2: Sekretar ZOSS mora v računovodstvu pridobiti vse odprte postavke 
partnerjev do ZOSS ter se do konac februarja z vsemi dolžniki dogovoriti o plačilu 
zaostalih obveznosti, v nasprotnem primeru bodo vsem dolžnikom skladno z 
zakonom poslane izvršbe. 
 
Pri 4. sklepu 8.seje predsedstva ZOSS so prisotni ugotovili, da do podpisa pogodbe s šiviljo 
še ni prišlo zaradi odločitve šivilje, da z ZOSS ne namerava več sodelovati. Sekretar ZOSS 
mora pridobiti najmanj tri ponudbe šivilj, ki bi bile pripravljene šivati hlače za ZOSS, pod 
istimi (ali boljšimi) pogoji, kot smo jih imeli sedaj (šivilja sama nabavi celoten material za 



Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 2 od  4 

 

izdelavo hlač). ZOSS bo šivilji, s katero bo sodeloval, poslal kriterije za izdelavo hlač 
(kvaliteta materiala, roki dobave,….), šivilja pa mora pripraviti ponudbo, ki jo sekretar ZOSS 
nato posreduje članom predsedstva ZOSS. 
 
Sklep 9/3: Člani predsedstva ZOSS se bodo na podlagi ponudb odločili o izbiri ter 
podpisu pogodbe z novo šiviljo. Sekretar ZOSS mora ponudbe zbrati najkasneje do 
10.3.2014. 
 
Ostalih pripomb na zapisnik 8. seje predsedstva ZOSS ni bilo. 
 
Sklep 9/4: Zapisnik 8. seje predsedstva ZOSS se potrdi z zgoraj navedenimi dopolnili. 
 
 
Ad.3) 
Člani predsedstva ZOSS so se dogovorili, da bo redna letna skupščina ZOSS v ČETRTEK, 
dne 27.3.2014 s pričetkom ob 18:00 uri v Mariboru. Sekretar ZOSS mora pozvati DOS 
Maribor, da čimprej sporoči lokacijo, kjer bo potekala redna letna skupščina ZOSS. Ravno 
tako mora sekretar ZOSS pozvati vse komisije, da v predvidenem roku (najkasneje 15 dni 
pred skupščino ZOSS) posredujejo poročila o delovanju v preteklem letu. Prisotni so 
ugotovili, da skupščina ZOSS 2014 ni volilna. Sekretar ZOSS mora najkasneje 14 dni pred 
skupčino ZOSS vsem vabljenim poslati vabilo z dnevniim redom ter ustrezno gradivo z 
vsemi poročili. 
Sekretar ZOSS mora pregledati vse sklepe sej predsedstva od redne letne skupščine ZOSS 
2013 do redne letne skupščine ZOSS 2014. O realizaciji sklepov mora obvestiti predsedstvo 
ZOSS. Ravno tako mora pregledati vse sklepe redne letne skupščine 2013 in o realizaciji le 
teh poročati predsedstvu ZOSS 
 
Sklep 9/5: Redna letna skupščina ZOSS bo v ČETRTEK, dne 27.3.2014 v Mariboru. 
 
Sklep 9/6: Sekretar ZOSS mora pregledati vse sklepe vseh sej predsedstva od redne 
letne skupščine ZOSS 2013 do redne letne skupščine ZOSS 2014 in vse sklepe redne 
letne skupščine ZOSS 2013. O realizaciji sklepov mora obvestiti predsedstvo ZOSS. 
 
Ad.4) 
Računovodkinja je predstavila bilanco ZOSS za leto 2013. 
 
Sklep 9/7: Leto 2013 smo zaključili uspešno in pozitivno ter sanirali izpad dohodka iz 
preteklih let.  
 
 
Ad.5) 
Predsednica ZOSS je povedala, da smo pripravili etični kodeks ZOSS-a. Prvi osnutek je bil 
poslan vsem DOS-om v obravnavo . Nato je bil sklican sestanek, na katerega so bili vabljeni 
vsi DOS-i, ki so podali kakršnekoli pripombe oziroma predloge. Na sestanku so prisotni 
pregledali celotni kodeks in oblikovali končno verzijo. Člani predsedstva so podali še nekaj 
pripobm na kodeks. Te pripombe mora sekretar ZOSS poslati izdelovalcema osnovne verzije 
kodeksa, da dopolnita kodeks. ZOSS se zahvaljuje glavnima snovalcema in pripravljalcema 
kodeksa, članoma Strokovne komisije ZOSS, gospodu Emilu Kolencu ter gospodu Vidu 
Zupančiču.   
 
Sklep 9/8:Predsedstvo ZOSS potrjuje etični kodeks ZOSS. Sekretar ZOSS mora 
kodeks poslati vsem DOS-om in v kolikor imajo še kakšno pripombo naj jo 
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posredujejo na ZOSS. Pripombe bo pregledalo predsedstvo ZOSS in v kolikor bo 
potrebno, korespondenčno potrdilo kodeks. 
 
 
Ad.6) 
Dopis, ki ga je na temo javnega komentiranja akterjev odbojke napisal Sekretar ZOSS je 
potrebno samo dopolniti in ga posredovati na DOS-e. Dopis o javnem komentiranju se glasi: 

Skladno z dogovorom na seji predsedstva ZOSS, dne 18.2.2014 morajo sodniki 
upoštevati in spoštovati dopis o javnem komentiranju dogajanja na športnih igriščih. 
Sodniška organizacija obvešča vse sodnike in člane Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije, 
da je vsakršno javno komentiranja dogajanja na športnih igriščih nedopustno. Člani Zveze 
odbojkarskih sodnikov Slovenije ne smemo javno komentirati in razpravljati o 
ne/upravičenosti posameznih odločitev trenerjev, igralk in seveda prav tako ne članov 
sodniškega zbora.  
V kolikor se bo tovrstno javno komentiranje dela akterjev odbojkarske igre nadaljevalo, bo 
Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije proti posameznikom primorana ukrepati skladno s 
predvidenimi postopki. 
 

Sklep 9/9: Dopis o javnem komentiranju na športnih igriščih mora Sekretar ZOSS 
posredovati vsem DOS-om, le ti pa ga morajo posredovati vsem svojim članom. Vsi 
člani ZOSS-a morajo ta dopis spoštovati. 
 
 
Ad.7) 

- Predsednica ZOSS je izpostavila, da še vedno nimamo uradnega prevoda Pravil 
odbojkarske igre 2013 – 2016. Predsednik Strokovne komisije ZOSS je povedal, da je 
govoril z gospodom Markom Seifriedom, da je pripravljen narediti prevod Pravil 
odbojkarske igre 2013 -2016 z vsemi popravki. Verzija, ki jo bo naredil bo zaklenjena 
za urejanje, lahko pa se jo natisne. Glede na to, da ni veliko novih pravil, so se 
prisotni strinjali, da ne bi izdelali uradne tiskane verzije Pravil, ampak bi jih vnesli v 
sistem za delegiranje, kjer bi jih sodnik moral pregledati, predno bi lahko delal karkoli 
naprej v programu. Predsednik SK ZOSS je povedal, da bo končna verzija Pravil 
urejena do konec meseca aprila, Sekretar ZOSS pa se mora dogovoriti s 
programerjem, da bo le te vnesel v program, kjer bo imel vsak sodnik možnost tiska 
pravil. Prisotni so tudi mnenja, da se poleg celotnega prevoda Pravil naredi tudi 
povzetek vseh novosti. 
 

- Predsednica ZOSS je povedala, da je v mesecu januarju 2014 potekal sestanek, ki so 
se ga udeležili Predsednik OZS, Generalni sekretar OZS, Predsednica ZOSS ter 
Sekretar ZOSS, na katerem so se prisotni dogovorili glede nadaljnjega sodelovanja 
med ZOSS ter OZS in o načinu plačila zaostalih obveznosti OZS do ZOSS. Prisotnim 
je pokazala tudi frekvenco izplačil OZS do ZOSS, ki jo je predlagala OZS. Člani 
predsedstva so se s predlogom OZS strinjali, so pa poudarili, da v kolikor se OZS ne 
bo držala pisnega dogovora o izplačevanju zapadlih obveznosti OZS do ZOSS, ima 
ZOSS pravico OZS zaračunati zakonite zamudne obresti. Sekretar ZOSS mora 
spremljati datume, ki so navedeni in v kolikor OZS ne bi v enem tednu po preteku 
datuma za plačilo poravnala svojih obveznosti, mora Sekretar ZOSS OZS pozvati k 
plačilu. V kolikor se ne bi odzvali na dopis Sekretarja ZOSS, je potrebno na OZS 
izdati izvršbo.  

Predsednica ZOSS je povedala, da je bil danes s strani OZS na ZOSS že poslan 
dogovor o sodelovanju ZOSS in OZS, vendar ga je potrebno najprej pregledati in 
uskladiti, nato bo posredovan tudi članom predsedstva ZOSS. 
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 Glede na to, da je ZOSS že pripravil etični kodeks, so se na sestanku dogovorili, da 
bo ZOSS etični kodeks posredoval na OZS, ki ga bo potrebno razširiti na vse akterje v 
odbojki. O tem kako bo to izpeljano se bosta dogovorila Predsednica ZOSS ter Sekretar 
ZOSS s pisarno OZS. 
 Na sestanku je tekla beseda tudi o posodobitvi baz ZOSS in OZS.. Predstavnika OZS 
sta se strinjala s predlogom o poenotenju programov in baz podatkov in bila mnenja, da je 
potrebno pripraviti ponudbe in se dogovoriti, kdo bo lahko v sistemu dostopal do katerih 
podatkov. 
 

- Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da sta bila s Sekretarjem ZOSS tudi na 
sestanku s predsednikom Strokovnega sveta OZS, gospodom Markom Zadražnikom 
in da je beseda tekla o zmanjševanju sodniških stroškov. Odgovor in stališče ZOSS 
je, da ko bodo vsi akterji odbojke pokazali namero in tudi dejansko znižanje vseh 
stroškov,, bo na nadaljnje pogovore pristala tudi ZOSS. Predsednica je povedala, da 
je med drugim izrazila tudi velik pomislek na to, da se SS OZS ukvarja z vprašanji 
finančne narave namesto s strokovnimi vidiki odbojke. 

- Nadzorni odbor ZOSS je Sekretarju ZOSS podal seznam vprašanj, na katera mora 
odgovoriti Sekretar ZOSS, da bo lahko NO ZOSS podal ustrezno poročilo o delovanju 
ZOSS. 

- Članica predsedstva ZOSS Liljana Majer je opozorila, da so zapisniki sej predsedstva 
ZOSS na spletu objavljeni prepozno in poziva k ažurnemu objavljanju sej 
predsedstva. 

 
Sklep 9/10: Do konec meseca aprila 2014 je potrebno pripraviti prevod Pravil 
odbojkarske igre 2013 -2016 in jih vnesti v sistem za delegiranje. Ravno tako je 
potrebno narediti povzetek Pravil. 
 
Sklep 9/11: Sekretar ZOSS mora spremljati frekvenco plačil zaostalih obveznosti OZS 
do ZOSS ter OZS ob morebitni zamudi pozivati k plačevanju, skladno s predvidenimi 
in potrjenimi roki. . 
 
Sklep 9/12: Predsednica ZOSS in Sekretar ZOSS morata pogledati predlog dogovora o 
sodelovanju OZS in ZOSS, ki ga je na ZOSS posredovala OZS. Predlog morata 
uskladiti z OZS in ga posredovati predsedstvu ZOSS. 
 
Sklep 9/13: Predsednica ZOSS in Sekretar ZOSS morata na OZS posredovati etični 
kodeks ter se z OZS dogovoriti o razširitvi kodeksa na vse akterje odbojke. 
 
Sklep 9/14: Sekretar ZOSS mora v čimkrajšem času NO ZOSS podati odgovore, ki so 
jih zahtevali. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 19:30 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


