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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 21. avgust 2014 
 
ZAPISNIK 12. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 21.8.2014 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 17.30 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Liljana Majer, Mojca Tovornik, Brane Hrovat.  
Ostali prisotni: Vid Zupančič, Robert Gruškovnjak, Brane Maček in Gregor Novak. 
Opravičeno odsotni : Rado Trifkovič 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 11. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniška oprema – pregled ponudb šivilj (oprema za nove sodnike) 

4. Potrditev novega člana SK ZOSS 

5. Sodniška nadomestila na mednarodnih tekmah 

6. Pregled finančnega stanja (odprte postavke, plačila OZS, …) 

7. Priprava na novo sezono (seminarji, prevod pravil, knjiga primerov,novosti v 

spremljanju in ocenjevanju sodnikov…) 

8. Nadgradnja sistema za delegiranje 

9. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji. 
 
 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 12/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
  
 
Ad. 2) 
Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da je bila na dnevnem redu 12. seje predsedstva izpuščena 
točka dnevnega reda in sicer (Sklep 10/13: Predsedstvo ZOSS mora do jeseni pripraviti predlog sprememb 

statuta ZOSS in ga nato poslati v obravnavo DOS-om). Točko je potrebno uvrstiti na dnevni red na 
naslednji redni seji predsedstva ZOSS. 
 
Ostalih pripomb na zapisnik 11. seje predsedstva ZOSS ni bilo. 
 
Sklep 12/2: Zapisnik 11. seje predsedstva ZOSS se potrdi z zgoraj navedenimi 
dopolnili. 
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Ad.3) 
Sekretar ZOSS je prisotnim na seji predstavil dve ponudbi šivilj, ki smo jih prejeli na ZOSS. 
Predsednik DOS Pomurje pa je predstavil eno ponudbo šiviljskega servisa za izdelavo 
sodniških hlač. Člani predsedstva ZOSS so vse tri ponudbe pregledali in bili enotni, da mora 
podjetje, ki ga bomo izbrali za izdelavo sodniških hlač obstajati že dalj časa, namreč vsa 
manjša novonastala podjetja lahko hitro propadejo in bomo ponovno morali iskati šiviljstvo. 
Predsednica ZOSS je podala predlog, da vsa tri šiviljstva naredijo ene moške in ene ženske 
hlače in se bo potem predsedstvo ZOSS lažje odločilo o izbiri novega šiviljstva. 
 
Sklep 12/3: Sekretar ZOSS se mora z vsemi tremi ponudniki dogovoriti za izdelavo 
testnih hlač. Hlače bosta s predsednico ZOSS pogledala in predsedstvu podala 
poročilo, ki bo nato korespondenčno odločilo o izbiri novega šiviljstva. 
 
DOS Ljubljana je podala predlog, da bi sodniki, ki so prvo leto na listi in zapisničarji namesto 
hlač uporabljali trenirko, kar bi bilo za sodnike, ki začnejo s sojenjem, veliko ceneje. 
 
Sklep 12/4: Predsedstvo ZOSS je zavrnilo predlog DOS Ljubljana. Vsi sdoniki in 
zapisničarji morajo naročiti sodniško opremo in na vseh tekmovanjih uporabljati 
uradno sodniško uniformo. 
 
 
Ad.4) 
Predsednica ZOSS je prisotne seznanila o vseh stvareh, ki so se v zadnjih mesecih dogajale 
v Strokovni komisiji ZOSS. Povedala je, da je imela SK ZOSS sprejetih nekaj sklepov, ki pa 
niso bili realizirani. Posledica vsega je bil odstop enega člana SK ZOSS ter zamenjava 
predsednika SK ZOSS. Člana, ki je odstopil je SK ZOSS nadomestila z novim članom. Nova 
sestava predsedstva je sledeča: 
Zupančič Vid – predsednik 
Perčič Dejan – podpredsednik 
Miklošič Sanja - članica 
Kolenc Emil – član 
Markelj Blaž – član 
Hrga Branko - član 
 
Sklep 12/5: Člani predsedstva ZOSS so soglasno potrdili novo sestavo Strokovne 
komisije Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije. 
 
 
Ad.5) 
Člani predsedstva ZOSS so odprli debato glede višine sodniških nadomestil za mednarodne 
tekme, ki jih organizira Odbojkarska zveza Slovenije. Enotni so bili, da morajo biti sodniška 
nadomestila za tekme slovenske reprezentance za vse sodnike v Sloveniji enake, glede na 
funkcijo sodnika, ki jo opravlja na reprezentančni tekmi. Predsednica ZOSS je povedala, da 
je z OZS že prišlo do dogovora o višini sodniškega nadomestila za rezervnega 
mednarodnega sodnika, za linijske sodnike in zapisnikarje pa se je potrebno dogovoriti v 
čimkrajšem možnem času. Članica predsedstva ZOSS je povedala, da so pritiski sodnikov 
zelo veliki, kajti sodniki še vedno niso prejeli plačila za tekme, ki so bile v mesecu aprilu in 
maju in da nekateri sodniki celo odpovedujejo sodelovanje z DOS-om zaradi neplačila. 
Predsednica ZOSS je predlagala, da za tekme, ki so že bile odigrane, vsak DOS posebej 
izda račun OZS-ju, za naprej pa se je potrebno dogovoriti kako bodo potekala izplačila - ali 
bo vsak posamezen DOS izdajal račune OZS-ju ali bomo generalno izdajali račune iz ZOSS. 
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Sklep 12/6: Predsednica ZOSS se mora OZS čimprej dogovoriti o višini sodniških 
nadomestil reprezentančnih tekem za linijske sodnike in zapisnikarje. 
 
Sklep 12/7: Vse račune za reprezentančne tekme OZS-ju izstavi ZOSS. Sodniki dobijo 
sodniško nadomestilo v višini, kot bo dogovorjeno z OZS. 
 
 
Ad.6) 
Prisotni na seji so bili seznanjeni, da so klubi, ki še niso poravnali vseh obveznosti do ZOSS 
v suspenzu. Sekretar tekmovanj je natančno razložil kakšen je postopek za izdajo 
suspenzov in kako suspenzi vplivajo na klube. Sekretar ZOSS je prisotnim povedal, da OZS 
dolg, ki ga ima do ZOSS, plačuje redno v mesečnih obrokih.  
 
 
Ad.7) 
Predsednico ZOSS je zanimalo ali je gradivo za licenčne seminarje in vse potrebno za 
nemoteno izvedbo seminarjev pripravljeno. Predsednik SK ZOSS se je najprej zahvalil 
Sektretarju tekmovanj za objavo Uradnih pravil odbojkarske igre 2013-2016 ter Knjige 
primerov na spletu. Povedal je, da so bili vsi sodniki obveščeni o datumih izvedbe licenčnih 
seminarjev, prav tako o kraju izvedbe le teh. Prav tako je povedal, da je gradivo že skoraj v 
celoti pripravljeno in da pripravljajo samo še popravke. Gradivo za C listo bodo DOS-i prejeli 
po končanih licenčnih seminarjih za A in B listo.  

Predsednik SK ZOSS je povedal, da se z novo tekmovalno sezono uvaja novost v 
DOS-in in sicer spremljanje mladih sodnikov. Spremljevalni list za spremljanje mladih 
sodnikov je že v celoti pripravljen. Spremljevalni list je pripravila SK ZOSS. Predsednico 
ZOSS je zanimalo, kako bodo sodniki oziroma tisti, ki bodo spremljali mlade sodnike, beležili 
opažanja o posameznem sodniku. Predsednik SK ZOSS je razložil, da bo SK ZOSS sklicala 
sestanek za vse predsednike SK DOS-ov, kjer bodo dobili natančna navodila in usmeritve, 
kako spremljati mlade sodnike, da bo kriterij spremljanja oziroma »ocenjevanja« mladih 
sodnikov v celi Sloveniji enoten. Povedal je tudi, da bo na licenčnih seminarjih A in B liste 
predstavljen način spremljanja mladih sodnikov. 

Predsednik SK ZOSS je tudi povedal, da so v pripravi tudi Navodila za sojenje za 
tekmovalno sezono 2014-2015, sodnikom pa bodo poslana in objavljena po posvetu 
delegatov kontrolorjev. 
 Prisotni na seji so bili seznanjeni, da se bo nekdo izmed članov SK ZOSS zagotovo 
udeležil trenerskega seminarja, kjer se bodo s trenerji pogovarjali predvsem o problematiki 
tehnike igranja ter sojenja na mlajših selekcijah ter o disciplini na vseh tekmovanjih pod 
okriljem OZS. 
 Sodniki, ki bodo v sistem za delegiranje vpisali zasedenost za več kot pol tekmovalne 
sezone 2014-2015, morajo na predsedstvo ZOSS poslati prošnjo za mirovanje. Prošnje bo 
predsedstvo ZOSS pregledalo in jih posredovalo SK ZOSS, ki bo odločal o nadaljnih 
ukrepih.  
 Član predsedstva ZOSS je izrazil pobudo, da bi morale biti kotizacije za licenčne 
seminarje za vse licenčne seminarje enotne, ne glede na to, kdo je organizator. Ostali člani 
se s tem niso strinjali. 
 
 
Sklep 12/8: Predsedstvo ZOSS potrjuje, da SK ZOSS določi merila, kdo lahko 
»ocenjuje« oziroma spremlja mlade sodnike. 
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Sklep 12/9: Sekretar ZOSS mora pridobiti informacijo od vseh DOS-ov, kdaj bodo 
izvedli licenčne seminarje za C listo. Vse zbrane datume mora posredovati vsem DOS-
om in jih objaviti na spletu. 
 
Sklep 12/10: Po končanih licenčnih seminarjih mora SK ZOSS sklicati sestanek, kjer 
se bodo sestali vsi predsedniki SK DOS-ov, na katerih bo podrobno predstavljeno 
spremljanje mladih sodnikov. 
 
Sklep 12/11: DOS-i morajo sekretarju ZOSS do datuma, ki ga bo določila SK ZOSS, 
posredovati podatke o sodnikih, ki bodo v posameznem DOS-u spremljali mlade 
sodnike. SK ZOSS bo potrdila listo sodnikov, ki bodo spremljali mlade sodnike. 
 
Sklep 12/12: Člani predsedstva ZOSS so zavrnili predlog člana predsedstva, da bi 
morala biti kotizacija za licenčne seminarje enotna za celoten ZOSS, ne glede na to, 
kdo je organizator licenčnega seminarja. 
 
 
Ad.8) 
Sekretar ZOSS je prisotne na seji seznanil, da se za novo tekmovalno sezono pripravlja kar 
nekaj novosti in nadgradenj v sistemu za delegiranje in pisanje potnih nalogov. Člani 
predsedstva ZOSS so tudi sami podali nekaj predlogov. 
 
Sklep 12/13: Sekretar ZOSS mora od DOS-ov pridobiti informacije in želje za 
nadgradnjo sistema za delegiranje in pisanje potnih nalogov. Vse predloge mora 
sekretar ZOSS poslati programerju, ki mora pripraviti predračun, ki ga mora nato 
sekretar ZOSS poslati predsedstvu ZOSS v odobritev. 
 
 
Ad.9) 

Predsednica ZOSS je člane predsedstva seznanila, da smo na ZOSS prejeli odločbo 
o ustavitvi izvršbe, ki jo je ZOSS izdal za Odbojkarski klub ŠŠD Tabor Maribor. ZOSS je imel 
do prej omenjenega kluba izterjavo v višini 4.122,50 EUR. Člani predsedstva so mnenja, da 
glede na to, da znesek ni majhen, da gre ZOSS v civilno tožbo zoper predsednika kluba. 
 Predsednik SK ZOSS je članom predsedstva pokazal spremembe Pravilnika SK 
ZOSS in posamezne spremembe tudi utemeljil z dejstvi. 
 Član predsedstva je prenesel vprašanje, ki ga je prejel v DOS-u, in sicer glede 
opredelitve sodnikov sedeče odbojke. Zanimalo ga je ali so sodniki sedeče odbojke člani 
OZS oziroma ZOSS ali ne? Sekretar ZOSS je podal odgovor, da ima sedeča odbojka svojo 
organizacijo in da ni pod okriljem OZS. Po dodatnem preverjanju sekretarja ZOSS na OZS, 
je izvedel, da se po novem stvari urejajo in da bo sedeča odbojka pod okriljem OZS in da 
bomo tudi sodniki imeli svojega predstavnika v sodniški organizaciji sedeče odbojke. O vseh 
novostih in spremembah bomo na ZOSS obveščeni. 
 
 
Sklep 12/14: Sekretar ZOSS mora skupaj s predsednico ZOSS zbrati vse potrebne 
papirje in vložiti civilno tožbo zoper predsednika kluba ŠŠD Tabor Maribor. 
 
 
Sklep 12/15: Predsedstvo ZOSS potrjuje  Pravilnik SK ZOSS. 
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Seja se je zaključila ob 19:40 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


