
Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 1 od  4 

 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 15. april 2014 
 
ZAPISNIK 10. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 15.4.2014 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 18.30 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Brane Hrovat, Liljana Majer, Mojca Tovornik ter 
Rado Trifkovič.  
Ostali prisotni: Vid Zupančič, Branko Maček in Gregor Novak. 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniška oprema 

4. Dogovor o sodelovanju OZS-ZOSS 

5. Skupščina OZS 

6. Sklepi DS ZOSS 

7. Pregled sklepov Skupščine ZOSS 2014 in plan realizacije 

8. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji. 
 
 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 10/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
  
Ad. 2) 
Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da 3. sklep 9. seje predsedstva ZOSS še ni bil realiziran (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 9. seje predsedstva ZOSS ni bilo. 
 
Sklep 10/2: Zapisnik 9. seje predsedstva ZOSS se potrdi. 
 
 
Ad.3) 
Sekretar ZOSS je prisotne seznanil, da je ZOSS naročila majice in jih imamo sedaj na zalogi 
za naslednji dve leti, ko se izteče rok petletne pogodbe. Člani predsedstva so podali predlog, 
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da bi se v sistemu za delegiranje vpisala celotna zaloga majic, da bi imeli resnično pravo 
evidenco, kaj imamo v danem trenutku na zalogi.  
Glede izdelave sodniških hlač je potrebno pridobiti podatke o materialu za izdelavo hlač 
(katero blago, cena), da bomo lahko šiviljam poslali ponudbo z vsemi ustreznimi podatki 
(material za izdelavo hlač, podloga, zadrge…).  
 
Sklep 10/3: Sekretar ZOSS se mora dogovoriti s programerjem, da v sistem naredi 
rubriko, kjer bo zabeleženo koliko majic imamo na zalogi.  
 
Sklep 10/4: Sekretar ZOSS mora v čimkrajšem času pridobiti ponudbe šivilj in jih 
posredovati predsedstvu ZOSS, da se izbere najprimernejša ponudba. 
 
 
Ad.4) 
Predsednica ZOSS je povedala, da dogovor o sodelovanju med OZS in ZOSS še ni 
dokončno usklajen in da potekajo dogovori o uskladitvi dogovora. Člani predsedstva so 
podali nekaj predlogov, ki jih bo predsednica ZOSS posredovala generalnemu sekretarju 
OZS Gregorju Humerci. Po dokončni uskladitvi med OZS in ZOSS bo sekretar ZOSS poslal 
članom predsedstva dogovor v predogled. 
Sekretar ZOSS je članom predsedstva predlagal, da bi bilo potrebno z OZS uskladiti višino 
sodniških nadomestil za reprezentančne akcije (tekme). Členi predsedstva ZOSS so 
predlagali, da mora ZOSS pripraviti predlog o višini sodniškega nadomestila. Predsednica 
ZOSS in sekretar ZOSS se morata s sekretarjem OZS dogovoriti za sestanek, na katerem 
se bodo dogovorili o višini sodniških nadomestil za reprezentančne akcije, ki bodo veljale za 
celotno Slovenijo. Član predsedstva je predlagal, da je potrebno poleg uskladitve sodniških 
nadomestil za reprezentančne akcije doseči dogovor tudi glede tega, kdo zagotovi sodnike in 
sicer bi to moral zagotoviti matični DOS, kjer reprezentančna akcija poteka. 
Rezervni sodniki naj bi bili na reprezentančnih akcijah po abecednem vrstnem redu. V 
kolikor je sodnik zaseden, se reprezentančne akcije udeleži naslednji na seznamu.  
 
 
 
Sklep 10/5: Predsednica ZOSS mora z generalnim sekretarjem OZS dopolniti dogovor 
o sodelovanjumed OZS in ZOSS. Pred podpisom dogovora mora sekretar ZOSS 
predsedstvu ZOSS poslati dogovor v pregled in potrditev. 
 
Sklep 10/6: Predsednica ZOSS ter sekretar ZOSS se morata z generalnim sekretarjem 
OZS dogovoriti višino sodniških nadomestil za reprezentančne akcije, ki bodo enotne 
za celotno Slovenijo.  
 
Sklep 10/7: Sodnike in zapisničarje (razen rezervnega mednarodnega sodnika) na 
reprezentančnih akcijah zagotovi matično društvo odbojkarskih sodnikov, kjer poteka 
reprezentančna akcija. 
 
Sklep 10/8: Rezervne sodnike na reprezentančne akcije se delegira po abecednem 
vrstnem redu. Spisek delegiranih sodnikov in reprezentančnih akcj vodi sekretar 
ZOSS. 
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Ad.5) 
Sekretar ZOSS je prisotne seznanil, da bo konec meseca aprila redna letna skupščina OZS, 
kjer ima ZOSS dve delegatski mesti. Člani predsedstva ZOSS so se dogovorili, da se bosta 
redne letne skupščine OZS udeležila predsednica ZOSS ter sekretar ZOSS.  
Sekretar ZOSS je članom predsedstva povedal, da bo pred redno letno skupščino OZS 
potekal sestanek ligašev, na katerega je vabljena tudi sodniška organizacija. Člani 
Strokovne komisije ZOSS se morajo dogovoriti, kdo izmed njih se bo udeležil sestanka in 
zastopal strokovno področje sodniške organizacije. 
 
 
Sklep 10/9: Člani predsedstva ZOSS so določili, da se bosta redne letne supščine OZS 
udeležila predsednica ter sekretar ZOSS 
 
Sklep 10/10: SK ZOSS mora določiti nekoga izmed SK ZOSS, ki se bo udeležil 
sestanka ligašev, ki bo potekal pred redno letno skupščino OZS. 
 
 
Ad.6) 
Člani predsedstva ZOSS so vzeli na znanje oba sklepa Disciplinske sodnika ZOSS. Pripomb 
na sklepa ni bilo. 
 
 
Ad.7) 

Predsedstvo ZOSS pooblašča sekretarja ZOSS, da realizira sklep 8. redne letne 

skupščine ZOSS 2014 (8. sklep: V najkrajšem možnem času mora predsedstvo ZOSS od klubov, ki še niso 

podali pristopne izjave o članstvu v ZOSS, le-tepridobiti.) Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da zaenkrat še 

niso člani ZOSS naslednji klubi: 

- ŽOK Novo mesto 

- OK Svit 

- ŠD Brezovica 

-  

Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da sklepa 12., ki je bil sprejet na redni letni skupščini 

ZOSS 2014 (12. sklep: Predsedstvo ZOSS mora do naslednje sezone kupiti dva luksmetra, ki bosta služila 

meritvam osvetljenosti v dvoranah po Sloveniji.) ni potrebno realizirati, ker imajo luksometer na 

Odbojkarski zvezi Slovenije in je po potrebi kadarkoli na voljo sodniški organizaciji. 

 

Predsedstvo ZOSS mora pripraviti predlog spremem Statuta ZOSS do jeseni. Na 

jesenski seji mora predsedstvo ZOSS obravnavati predloge posameznih članov predsedstva 

ZOSS. Ko bodo predlogi usklajenih jih je potrebno posredovati na DOS-e. 

 
Sklep 10/11: Sekretar ZOSS mora poskrbeti za včanitev v ZOSS tistih klubov, ki še 
niso člani ZOSS.. 
 
Sklep 10/12: ZOSS ima luksometer na voljo od OZS kadarkoli ga bo potreboval. 
 
Sklep 10/13: Predsedstvo ZOSS mora do jeseni pripraviti predlog sprememb statuta 
ZOSS in ga nato poslati v obravnavo DOS-om. 
Ad.8) 
Sekretar tekmovanj OZS je izpostavil težavo, da sodniki na tekmah premalo kaznujejo 
trenerje za njihovo nešportno obnašanje. Debata se je razvila in člani predsedstva so prišli 
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do zaključka, da je potrebno organizirati neformalno okroglo mizo s treneji in predstavniki 
sodniške organizacije, kjer bi se pogovarjali o težavah na tekmah. Predsednica ZOSS ter 
sekretar ZOSS morata vzpostaviti kontakt s trenersko organizacijo ter se dogovoriti za 
posvet, na katerem bomo lahko izmenjali mnenja in stališča o pravilih odbojkarske igre in 
obnašanju na odbojkarskih igriščih. Predstavnik SK ZOSS je rekel, da je potrebno obvestiti 
klube, da morajo vsi udeleženci tekem spoštovati pravilnike. 
 
Predstavnik SK je prebral okvirni predlog o spremljaju mladih sodnikov, ki ga je pripravila SK 
ZOSS. Osnovni namen spremljanja mladih sodnikov je, da bi imel vsak mladi sodnik nekoga, 
ki mu bo podajal predloge in nasvete, kako se je potrebno obnašati na tekmi ter jim dal 
napotke za sojenje.  
 
 Sklep 10/14: Predsednica ter sekretar ZOSS morata vzpostaviti kontakt s trenersko 
organizacijo in se dogovoriti za posvet, kjer bi se pogovarjali o težavah na tekmah. 
 
Sklep 10/15: SK ZOSS mora pripraviti predlog o spremljanju mladih sodnikov. 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:15 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


