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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 18. junij 2014 
 
ZAPISNIK 11. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 18.6.2014 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 19.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Liljana Majer, Mojca Tovornik.  
Ostali prisotni: Vid Zupančič, Franci Kramar in Gregor Novak. 
Opravičeno odsotni : Brane Hrovat in Rado Trifkovič 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniška oprema – pregled ponudb šivilj 

4. Potrditev predloga sodniških list za sezono 2014/2015 

5. Organizacija seminarjev (datumi, lokacije, priprava gradiva) 

6. Finančno stanje (stanje, izplačila, izvržbe) 

7. Sodniška nadomestila na mednarodnih tekmah 

8. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji. 
 
 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 11/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
  
Ad. 2) 
Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da je 3. sklep 10. seje realiziran (Sklep 10/3: Sekretar ZOSS se mora 

dogovoriti s programerjem, da v sistem naredi rubriko, kjer bo zabeleženo koliko majic imamo na zalogi.). 

Predsednica ZOSS je poudarila, da je potrebno DOS-e seznaniti s tem, da morajo sodniki v 
sistem vpisati ali imajo celotno opremo ali ne. 
 
Sklep 11/2: V primeru, da bo sodnik označil, da opremo ima in na tekmi ne bo v celotni 
sodniški opremi, ne bo upravičen do sodniškega nadomestila. Sodniki, ki v sistemu 
ne bodo imeli označeno, da imajo opremo bodo pozvani k naročilu opreme. 
 
Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da 5. sklep 10. seje še ni bil realiziran (Sklep 10/5: Predsednica 

ZOSS mora z generalnim sekretarjem OZS dopolniti dogovor o sodelovanju med OZS in ZOSS. Pred podpisom 
dogovora mora sekretar ZOSS predsedstvu ZOSS poslati dogovor v pregled). 
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Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da čaka generalnega sekretarja ZOSS, da pošlje 
predlog na ZOSS.  
 
Predsedstvo ZOSS se je dogovorilo, da bo sklep 13. 10. seje predsedstva realiziran (Sklep 

10/13: Predsedstvo ZOSS mora do jeseni pripraviti predlog sprememb statuta ZOSS in ga nato poslati v obravnavo 

DOS-om) po naslednji seji predsedstva ZOSS. Predsedstvo ZOSS bo na naslednji seji 
predsedstva ZOSS pregledalo statut ZOSS. Člani predsedstva ZOSS morajo pred naslednjo 
sejo predsedstva ZOSS pregledati statut ZOSS in pripraviti predloge o spremembah.  
 
Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da do realizacije 14. sklepa 10. seje predsedstva ni prišlo 
(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). Predsedstvo ZOSS je vzpostavilo kontakt s 
trenersko organizacijo glede sodelovanja ZOSS na trenerskih seminarjih. Predsedstvo 
ugotavlja, da do realizacije v junijskih rokih ni prišlo. 
G. Zupančič meni, , da bi morala ZOSS aktivneje pristopiti k v sodelovanju na trenerskem 
seminarju, saj bi moralo biti v interesu ZOSS, da sodeluje na tem seminarju in ne bi smeli 
čakati, da bi nas k temu povabili predstavniki trenerske organizacije. , saj t, V obravnavani 
tematiki na seminarju pa bi se morali pogovarjati o drugih stvareh in ne o pravilih 
odbojkarske igre, ki bi jih moralo poznati vsak udeleženec tekme. 
 
Sklep 11/3: Predsedstvo ZOSS meni, da je mora biti ZOSS prisoten na naslednjih 
seminarjih trenerske organizacije in poziva SK ZOSS, da zagotovi predstavnika ZOSS, 
ki bo na teh seminarjih predstavil v naprej dogovorjeno tematiko. 
 
Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da je sklep 15. 10 seje predsedstva v realizaciji.  
SK je začela s pripravo predloga o spremljanju mladih sodnikov, predlog bo načeloma 
pripravljen do nove tekmovalne sezone. 
 
Ostalih pripomb na zapisnik 10. seje predsedstva ZOSS ni bilo. 
 
Sklep 11/4: Zapisnik 10. seje predsedstva ZOSS se potrdi z zgoraj navedenimi 
dopolnili. 
 
 
Ad.3) 
Predsedstvo ZOSS je pregledalo prispele ponudbe šivilj. Ugotavljamo, da so cene zelo 
visoke. Predsednica ZOSS je predlagala, da se Galio povpraša ali je še možna kakšna 
korekcija cene, ravno tako Flikco.. Vsi člani predsedstva ZOSS so mnenja, da je potrebno 
pridobiti še kakšno ponudbo. 
 
Predsednico ZOSS je zanimalo ali so bile narejene vse hlače, za katere so bili prejšnji šivilji 
oddani merilni listi. Sekretar ZOSS je pojasnil, da je 10 merilnih listov prejšnja šivilja vrnila na 
ZOSS in da te hlače niso bile narejene. 
 
Sklep 11/5: Sekretar ZOSS mora na DOS-e poslati obvestilo in jih pozvati, da pošljejo 
kontakte šivilj, za katere menijo, da bi bile pripravljene sodelovati z ZOSS. 
Predsedstvo ZOSS bo vse ponudbe še enkrat pregledalo in se pred začetkom 
tekmovalne sezone 2014/2015 odločilo za sodelovanje z eno šiviljo. 
 
Sklep 11/6: Vsi sodniki, ki so naročili hlače, katerih merilni listi so bili poslani prejšnji 
šivilji, bodo hlače plačali po stari ceni in sicer 40 eur. 
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Ad.4) 
Predsedstvo je dobilo na vpogled predlog sodniških list, ki niso dokončne, ker so le-te 
odvisne od udeležbe sodnikov na seminarjih. G. Zupančič je na kratko predstavil novosti in 
sicer, razredlitev B liste  v novi tekmovalni sezoni 2014/2015 na razdeljena na skupine B1, 
B2 in B3. Povedal je, da sta dva sodnika iz prejšnje B2 liste uvrščena na B1 listo , kar pa ni 
sporno, saj sta bila najprej uvrščena na B listo, ki se je šele nato delila na skupine.  
 

Sklep 11/7: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagane liste sodnikov, ki pa niso 
dokončne. Končne liste za tekmovalno sezono 2014/2015  bodo znane po opravljenih 
seminarjih. 
 
 
Ad.5) 
SK ZOSS je pripravila predlog sodniških seminarjev za tekmovalno sezono 2014/2015 in 
sicer: 
DOS Dolenjska – 6.september 2014 – A lista 
DOS Gorenjska – 13. september 2014 – B lista, kamor bodo povabljeni tudi sodniki A3 
vendar neobvezno. Na B seminarju bo kot novost uveden tudi praktični del. 
 
Organizatorji so bili določeni glede na ključ, ki ga ZOSS vsakoletno uporablja za organizacijo 
seminarjev in sicer po abecednem vrstnem redu. 
 
Predsednico ZOSS je zanimalo, kako daleč je SK ZOSS s pripravo gradiv za seminar. G. 
Zupančič je pojasnil, da bo do seminarja vse gradivo pripravljeno tako kot je dogovorjeno. 
Pojasnil je še, da bodo takoj po opravljenem A seminarju vsa gradiva poslana tudi vsem 
DOS-om, da bodo lahko DOS-i nemoteno in enotno organizirali seminarje za C listo. 
 
 
Ad.6) 
Sekretar ZOSS je povedal, da trenutno na računu ZOSS nimamo dovolj sredstev za nakazilo 
naslednjega obroka. Povedal je, da so bili vsem klubom, ki še niso poravnali zaostalih 
obveznosti, poslani opomini. Takoj ko bo na računu dovolj sredstev za naslednje izplačilo bo 
denar nakazan na DOS-e. 
 
Sekretar ZOSS je članom predsedstva predal dopis, ki je prispel na ZOSS glede izvršbe, ki 
je bila s strani ZOSS oddana za klub OK Kurent. S sodišča smo prejeli sklep o ustavitvi 
izvršbe.  
 
Glede na višino terjatve (590,75 eur) se je predsedstvo ZOSS odločilo, da ne gre v izterjavo 
odgovorne osebe kluba, saj bi stroški izterjave (odvetnik, sodni stroški) presegli višino dolga. 
V bodoče mora ZOSS zagotoviti pravočasno plačilo vseh obveznosti s strani klubov.  
 
Sekretar ZOSS je predsedstvo ZOSS seznanil, da med dolžniki iz preteklih sezon ostajata 
še OK Kropa ter OK Zgornja Savinjska. 
 
Sklep 11/8: Sekretar ZOSS mora preveriti pri OK Kropa, kdaj bodo poravnali zaostale 
obveznosti.  
 
Sklep 11/9:_OK Zgornja Savinjska se ne odziva na pozive o plačilu zaostalih 
obveznosti, zato predsedstvo ZOSS izdaja sklep, da se za OK Zgornjo Savinjsko izda 
izvržba. 
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Ad.7) 
Predsedstvo ZOSS je mnenja, da je potrebno čimprej z vodstvom OZS uskladiti sodniška 
nadomestila za tekme reprezentanc, ki jih sodijo slovenski sodniki (rezervni mednarodni 
sodnik, linijski sodniki, zapisničarji).  
 
Sklep 11/10:_Predsednica ZOSS se mora z vodstvom OZS dogovoriti o višini 
sodniških nadomestil za reprezentančne tekme, ki bodo enotne za celotno Slovenijo. 
 
 
Ad.8) 
Predsednica ZOSS je prebrala dopis DOS Žalec glede organizacije turnirja DOS-ov na 
Gorenjskem, ki je prispel na ZOSS. Člani predsedstva so se odločili, da je za v bodoče 
potrebno postaviti minimalne standarde za izpeljavo turnirja DOS-ov, kot so to v dopisu 
zapisali v DOS Žalec. Minimalne standarde je potrebno zapisati v razpisne pogoje za 
organizacijo turnirja. Predsedstvo ZOSS je sprejelo minimalne pogoje, ki jih mora zagotoviti 
vsak organizator turnija DOS-ov in sicer: 

- vsakemu udeležencu mora zagotoviti vodo pred začetkom turnirja 
- za vsakega udeleženca en hladen obrok ter  
- za vsakega udeleženca en topel obrok 

 
Člani predsedstva ZOSS so določili tudi organizatorja naslednjega turnirja DOS-ov in sice bo 
to DOS Dolenjska. 
 
 
Sklep 11/11:_Predsedstvo ZOSS je določilo minimalne standarde za organizacijo 
turnirja DOS-ov, ki jih mora upoštevati vsak naslednji organizator turnirja DOS-ov. 
Minimalni standardi bodo razpisani v razpisnih pogojih za organizacijo turnirja. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:50 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 


