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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 20. november 2014 
 
ZAPISNIK 13. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 20.11.2014 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 18.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Liljana Majer, Mojca Tovornik, Rado Trifkovič.  
Ostali prisotni: Vid Zupančič, Robert Gruškovnjak in Gregor Novak. 
Opravičeno odsotni : Brane Hrovat 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 12. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniška oprema – meritve po DOS-ih, cena hlač, piščalk, grbov, majic,…. 

4. Način obračunavanja potnih stroškov 

5. Statut ZOSS 

6. Sodniki začetniki 

7. Preverjanje znanja pred začetkom spomladanskega dela sezone 

8. Posodobitev programa (SMS obveščanje, ostale posodobitve, dodajanje logotipov 

klubov na potne naloge….) 

9. Odobritev plačil potnih stroškov SK ZOSS za seje ter seminarje 

10. Pregled finančnega stanja  

11. Darila za sodnike 

12. Razno 

 
 
Predsednica ZOSS je pozdravila vse prisotne na seji. 
 
 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 13/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
  
 
Ad. 2) 
Prisotni na seji so pregledali sklepe 12. Seje predsedstva ZOSS in ugotovili: 
Sklep 12/6 (Sklep 12/6: Predsednica ZOSS se mora OZS čim prej dogovoriti o višini sodniških nadomestil 

reprezentančnih tekem za linijske sodnike in zapisnikarje.) še ni bil realiziran in ostaja do nadaljnjega 
odprt, ker je predsednica ZOSS s strani OZS komaj dne 19.11.2014 prejela predlog o višini 
sodniških nadomestil. 
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Sekretar ZOSS mora najkasneje do 15.12.2014 od DOS-ov pridobiti želje za nadgradnjo 
programa za delegiranje in pisanje potnih nalogov ter nato od programerja pridobiti 
predračun za vse nadgradnje, zato sklep 12/13 (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.) še ni bil realiziran. 
 
Člani predsedstva ZOSS ugotavljajo, da sklep 12/14 (Sklep 12/14: Sekretar ZOSS mora skupaj s 

predsednico ZOSS zbrati vse potrebne papirje in vložiti civilno tožbo zoper predsednika kluba ŠŠD Tabor Maribor.) 
še ni bil realiziran. Predsednica ZOSS je prisotnim povedala, da je sekretar ZOSS pri 
bankah preveril kako je mogoče, da je bil račun ŠŠD Maribor zaprt in izbrisan iz poslovnega 
registra. Na bankah je dobil odgovor, da je bil račun zaprt v skladu z obligacijskim zakonom. 
Predsednica je prisotnim povedala, da je bila vsa dokumentacija predana odvetniku in da 
čakamo na odgovor. 
 
Ostalih pripomb na zapisnik 12. seje predsedstva ZOSS ni bilo. 
 
Sklep 13/2: Zapisnik 12. seje predsedstva ZOSS se potrdi. 
 
 
Ad.3) 
Predsednica ZOSS je pojasnila, da je do zamika podpisa pogodbe z novim šiviljstvom za 
izdelavo sodniških hlač prišlo zaradi usklajevanja pogodbe med ZOSS in novim šiviljstvom. 
Povedala je, da so se že takoj po podpisu pogodbe pojavile prve težave, vendar jih 
rešujemo. V pogodbi je namreč kot kontaktna oseba napisan direktor podjetja, izvajalec na 
terenu pa je druga oseba in prihaja do šuma v komunikaciji med njimi. Predsednica apelira 
na sekretarja ZOSS, da mora vse, kar se telefonsko dogovarja s komerkoli v zvezi z 
naročilom in izdobavo hlač to napisati tudi po elektronski pošti in zahtevati potrdilo od 
odgovorne osebe, ki je napisana v pogodbi. 
Člane predsedstva je zanimalo ali imamo spisek sodnikov, ki so hlače že plačali vendar le 
teh še niso prejeli zaradi tehničnih zapletov s prejšnjim dobaviteljem sodniških hlač. Sekretar 
ZOSS je povedal, da seznama nimamo.  
 
Sklep 13/3: Sekretar ZOSS mora komunicirati izključno s kontaktno osebo, ki je 
navedena v pogodbi. Vse telefonske pogovore mora sekretar ZOSS skladno z 
dogovorom zapisati po elektronski pošti in v izogib nadaljnjim težavam od odgovorne 
osebe pri šiviljstvu zahtevati potrditev zapisanega. 
 
Sklep 13/4: Sekretar ZOSS mora pridobiti informacijo in narediti spisek vseh 
sodnikov, ki so hlače plačali in jih še niso prejeli. 
 
Sklep 13/5: Po opravljenih meritvah za sodniške hlače morajo DOS-i sekretarju ZOSS 
poslati poimenski seznam sodnikov, ki so se udeležili meritev. 
 
Sklep 13/6: Računu za sodniške hlače mora biti priložena točna specifikacija izdelanih 
hlač in sicer s poimenskim seznamom. 
 
 
Ad.4) 
Predsednica ZOSS je izpostavila vse večjo težavo klubov, ki se pojavlja zaradi izplačevanja 
potnih stroškov sodnikom na obstoječ način (z gotovino po tekmi ali neposredno na TR 
sodnika). Razvila se je debata, računovodkinja pa je povedala, da je zadevo potrebno rešiti 
celostno za celotno Slovenijo.  
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Sklep 13/7: Predsednica ZOSS mora najkasneje do 20. decembra sklicati razširjeno 
sejo predsedstva ZOSS, na katero bodo vabljeni vsi predsedniki DOS-ov ter 
predstavniki Odbojkarske zveze Slovenije, na kateri bomo razpravljali o možnih 
drugačnih načinih obračunavanja potnih stroškov.  
 
Sklep 13/8: Računovodkinja mora do razširjene seje predsedstva ZOSS narediti 
shemo možnih načinov obračunavanja potnih stroškov, ki jo bo predstavila na 
razširjeni seji predsetstva.  
 
Sklep 13/9: Sekretar ZOSS mora obvestiti vse odbojkarske klube, ki nastopajo v 
državni odbojkarski ligi pod okriljem OZS, da ZOSS rešuje nastale težave glede 
izplačevanja potnih stroškov sodnikov skladno z zakonodojajo Republike Slovenije. 
 
 
Ad.5) 
Člani predsedstva naj pregledajo Statut ZOSS in podajo pripombe oziroma dopolnitve. 
 
Sklep 13/10: Člani predsedstva ZOSS naj pripravijo pripombe oziroma dopolnitve 
Statuta ZOSS do naslednje redne seje predsedstva ZOSS. 
 
 
Ad.6) 
Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da je bilo nekaj nesoglasij glede izobraževanja 
sodnikov začetnikov s strani določenih DOS-ov, ker naj ne bi bilo pošteno, da sodniki 
oziroma DOS-i izobražujemo klubske sodnike. Nato je besedo predala predsedniku SK 
ZOSS, ki je pojasnil več podrobnosti. Povedal je, da je bilo celotno gradivo za izpeljavo 
seminarjev za mini in malo odbojko pripravljeno s strani SK ZOSS in poslano na DOS-e. 
Izpostavil je dejstvo, da ima ZOSS in OZS dogovor, kjer je zapisano tudi izobraževanje 
sodnikov začetnikov., DOS Žalec je v dopisu, ki ga je naslovil na ZOSS izrazil nestrinjanje z 
izvedbo seminarja  za sodnike začetnike. Predsednik SK ZOSS je povedal, da sta nato s 
predsednikom DOS Žalec govorila tako predsednica ZOSS kot on sam in so nato vsi DOS-i 
izpeljali seminar.  
Predsednico ZOSS je zanimalo ali SK ZOSS vidi kategorijo sodnikov začetnikov kot smotrno 
in ali meni, da bi bilo dobro s to kategorijo sodnikov nadaljevati? Predsednik SK ZOSS je 
podal odgovor in povedal, da je SK ZOSS mnenja, da v letošnji tekmovalni sezoni vse 
ostane tako kot je bila praksa do sedaj, v bodoče pa je potrebno pozvati klube, da bodo 
morali vsi tij sodniki opraviti tudi izpit tretjega razreda. Poudaril je, da se bo to potrebno v prvi 
vrsti dogovoriti z OZS in sekretarjem tekmovanj OZS. Članico predsedstva ZOSS je 
zanimalo ali je obvezno, da vsi DOS-i opravijo ta seminar na svojem področju. Predsednica 
ZOSS je povedala, da seminar morajo vsi DOS-i opraviti, ni pa nujno, da to naredijo 
brezplačno.  
Predsednik SK ZOSS je izpostavil še eno težavo in sicer je SK ZOSS mnenja, da klubi ne 
pošiljajo mladih igralcev ampak na te seminarje pošiljajo svoje funkcionarje, kar pa ni smisel 
tega. SK ZOSS predlaga, da bi morali ti sodniki opraviti izpit, vendar ni potrebno, da so 
potem člani posameznega DOS-a. Težave se pojavijo na igrišču, kjer sodniki, ki niso člani 
DOS-a in posledično ZOSS-a ne prevzemajo nobene odgovornosti,ZOSS pa proti njim ne 
more ukrepati v primeru nepravilnosti. Omejiti je potrebno tudi minimalno starostno mejo in 
sicer SK ZOSS predlaga 15 let. ZOSS in OZS morata obvezno skupaj pripraviti pravilnik, v 
katerem bo vse podrobno opredeljeno. 
 



Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 4 od  7 

 
Sklep 13/11: SK ZOSS mora pred naslednjo tekmovalno sezono sklicati sestanek 
skupaj z OZS ter sekretarjem tekmovanj OZS ter jim predstaviti stališče glede 
obveznega opravljanja izpita tretjega razreda za sodnike začetnike. 
 
 
Ad.7) 
Predsednik SK ZOSS je povedal, da komisija predlaga, izvedbo spletnega testiranja iz Pravil 
odbojkarske igre za sodnike C liste pred spomladanskim delom sezone . Testiranje bi 
opravili na enak način, kot so ga pred začetkom sezone opravljali sodniki A in B liste ter 
delegati kontrolorji. Povedal je, da bi bilo to testno in kot osvežitev znanja, v bodoče pa je 
potrebno pripraviti pravilnik, kjer bo testiranje in morebitno sankcioniranje sodnikov ob 
neuspešno opravljenem testu zapisano v pravilniku. SK ZOSS mora do 15. decembra 2014 
pripraviti vprašanja za sodnike C liste, po novem letu pa bi sodnikom omogočili testiranje, ki 
bo datumsko omejeno.  
V naslednji tekmovalni sezoni naj bi spletno testiranje potekalo dvakrat letno za vse sodnike 
ter delegate kontrolorje. 
 
Sklep 13/12: SK ZOSS mora do naslednje sezone pripraviti pravilnik gelde spletnega 
testiranja iz Uradnih pravil odbojkarske igre za vse sodnike ter delegate kontrolorje. 
 
 
Ad.8) 
Predsednica ZOSS je uvodoma prisotne seznanila, da program za delegiranje in pisanje 
potnih nalogom vseskozi nadgrajujemo, zato se morata predsednica in sekretar ZOSS 
sestati s programerjem programa. Dogovoriti se je potrebno kako bomo nadaljevali z 
nadgradnjami ter kako bo programer odpravljal hrošče, ki se pojavljajo v programu. Člani 
predsedstva so skupaj s predsednico ZOSS našli dve opciji, ki jih je potrebno predstaviti 
programerju na sestanku, ravno tako pa bo moral on povedati kako naprej. ZOSS mora v 
vsakem primeru določiti določen letni odhodek za nadgradnje programa.  
Člana predsedstva je zanimalo ali je koda programa v primeru zamenjave programerja last 
ZOSS? Predsednica mu je odgovorila, da mora sekretar preveriti osnovno pogodbo med 
ZOSS ter programerjem ter poiskati kaj je v njej napisano.  
Na pobudo nekaterih DOS-ov ter predsednice ZOSS je sekretar ZOSS zbral ponudbe 
operaterjev ter programerja za SMS obveščanje preko sistema za delegiranje ter pisanje 
potnih nalogov. To obveščanje bi uporabili v primeri izredno poznega pre/delegirana (zgolj 
kak dan pred tekmo) Predsednica ZOSS je predstavila okvirne stroške le tega, člani 
predsedstva pa so bili po razpravi o pogostosti pre/poznega delegiranja in smotrnosti uvedbe 
SMS obveščanja z večino proti tej nadgradnji. 
 
Sklep 13/13: Predsednica ter sekretar ZOSS se morata sestati s programerjem 
programa za delegiranje in pisanje potnih nalogov ter se dogovoriti o nadaljnjem 
sodelovanju. 
 
Sklep 13/14: Sekretar ZOSS mora preveriti ali je koda programa last ZOSS ali imamo 
pogodbo samo za uporabo programa. 
 
Sklep 13/15: Člani predsedstva ZOSS so zavrnili ponudbo ter nadgradnjo za 
avtomatsko SMS obveščanje direktno iz sistema za delegiranje ter pisanje potnih 
nalogov v primeru tekem, ki so delegirane v zadnjem trenutku,. 
 
 
Ad.9) 
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Sekretar ZOSS je povedal, da so člani SK ZOSS zelo aktivni ter da imajo svoje seje ter se 
udeležujejo tudi sej predsedstva, zato bi bilo smotrno, da se tudi njim, v kolikor gre za 
strokovne stvari, povrnejo potni stroški. 
 
Sklep 13/16: Člani predsedstva so soglasno potrdili predlog sekretarja ZOSS o 
izplačilu potnih stroškov članom SK ZOSS za sestanke in seje, ki potekajo za potrebe 
ZOSS ter so strokovne narave. 
 
 
Ad.10) 
Računovodkinja je prisotne seznanila, da sta skupaj s sekretarjem ZOSS pregledala celotno 
finančno stanje do 30.11.2014, da je lahko naredila okvirno bilanco stanja ZOSS do tega 
datuma. Povedala je, da je stanje pozitivno, vendar moramo biti pri financah in izdatkih 
pazljivi, da ne bomo zašli v finančne težave. 
Sekretar ZOSS je povedal, da je službeni računalnik star že pet let in da b ga bilo potrebno 
zamenjati. Prisotni so nakup računalnika potrdili. 
Predsednica ZOSS je nato prisotnim povedala, da je OZS do sedaj redno in v rokih 
plačevala svoje zapadle obveznosti, ki so bile dogovorjene in potrjene s strani OZS in ZOSS 
dne 18.2.2014, vendar imajo sedaj finančne težave, tako da je generalni sekretar OZS na 
predsednico ZOSS naslovil prošnjo z odlokom plačila preostalih obrokov. Člani predsedstva 
so se strinjali, da je finančna situacija v gospodarstvu in športu težka, zato moramo biti 
tolerantni in se z OZS dogovoriti o predvidenih naslednjih rokih, ko bodo lahko plačali 
zaostale obveznosti do ZOSS. 
Predsednica ZOSS je povedala, da OZS ZOSS-u plačuje nesporne odprte postavke, vendar 
se je čim prej potrebno dogovoriti in uskladiti sporni del računov in računovodsko zapreti vse 
račune. Računovodkinja je pojasnila, da smo od OZS na ZOSS prejeli dopis odprtih postavk, 
na katerega smo odgovorili, vendar povratne informacije s strani OZS nismo prejeli. 
 
Sklep 13/17: Člani predsedstva ZOSS so potrdili nakup novega računalnika za potrebe 
ZOSS skupaj z licenčnimi programi. 
 
Sklep 13/18: Predsednica ZOSS seznani generalnega sekretarja OZS, da se 
predsedstvo ZOSS strinja z odlokom plačila preostalih obrokov. OZS mora podati 
okvirne datume, kdaj bodo plačali še preostale obveznosti do ZOSS. 
 
 
Ad.11) 
V letošnjem letu smo želeli izdelati kovance z grbom ZOSS, ki bi jih razdelili vsem sodnikom, 
mednarodnih sodnikom pa bi jih dali nekoliko več, da bi jih lahko  podarili svojim kolekom na 
mednarodnih tekmah . Računovodkinja je po pregledu finančnega stanja ZOSS pojasnila, da 
v letošnjem letu to žal ne bo izvedljivo zaradi premajhnih finančnih sredstev ZOSS. 
Predsednica ZOSS in sekretar ZOSS sta sicer pridobila tri ponudbe za izdelavo kovancev, 
vendar bomo z naročilom morali še počakati. Člani predsedstva so podali predlog, da bi 
ZOSS za nakup kovancev pridobili sponzorja. Na eno stran bi natisnili logotip sponzorja, na 
drugo stran kovanca pa logotip ZOSS.  
 
Sklep 13/19: Zaradi nizkega finančnega stanja ZOSS kovancev za mednarodne 
sodnike letos ne bomo kupili. 
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Ad.11) 
Predsednik SK ZOSS je izpostavil, da je vse več sodnikov tudi v funkcijah klubov (igralci, 
trenerji, funkcionarji,….), zato bo potrebno poiskati rešitev, kako odpraviti težavo, da sodnik, 
ki je kakorkoli povezan s klubom, ne bi sodil nobeni selekciji tega kluba. Predsednica ZOSS 
je povedala, da sami tega ne moremo prepovedati, moramo pa vsekakor premisliti in to 
zapisati v pravilnik. Predsednik SK ZOSS je povedal mnenje, ki ga je izoblikovala SK ZOSS 
in sicer, da v kolikor je sodnik povezan s klubom, ne sme soditi tistega tekmovanja na 
katerem nastopa ta klub.  
Predsednik SK ZOSS je povedal, da ima veliko težav delegator ZOSS, zaradi preverlikega 
št. odpovedi sodnikov na tekme, na katere so delegirani. Ravno tako je preveč vpisovanja 
zasedenosti v sistem, ki ga delegator uporablja za delegiranje. Velikokrat se zgodi, da 
delegator nima dovolj sodnikov na razpolago, da bi lahko podelegiral vse tekme. 
SK ZOSS je še ugotovila, da ocenjevanje sodnikov poteka v skladu z dogovorom na 
seminarju za delegate- kontrolorje, vendar se pojavlja težava, da se nekateri sodniki na 
tekmah, kjer nimajo delegata-kontrolorja obnašajo in sodijo v nasprotju s Kodeksom ZOSS 
ter Uradnimi pravili odbojkarske igre. 
Članico predsedstva je zanimalo, kako je urejeno glede rezervnih mednarodnih sodnikov na 
tekmah lige prvakov. Zanimalo jo je, kako je urejeno glede vrstnega reda delegiranja teh 
sodnikov na posamezno tekmo ter višina potnih stroškov, ki jih prejmejo ti sodniki na tekmah 
lige prvakov. Predlagala je, da bi bilo dobro to zadevo rešiti na ravni ZOSS-a in to tudi 
zapisati v pravilnik. Pred vsako tekmovalno sezono pa je potrebno o tem obvestiti vse 
mednarodne sodnike. 
 
Sklep 13/20: SK ZOSS mora do naslednje tekmovalne sezone pripraviti predlog za 
sodnike, ki imajo tudi funkcijo v klubu in to zapisati v pravilnik.  
 
Sklep 13/21: Posamezni DOS-i morajo obvestiti sodnike, ki imajo v sistemu vpisanih 
veliko zasedenosti in se z njimi pogovoriti, zakaj prihaja do tega ter to rešiti na ravni 
DOS-a.  
 
Sklep 13/22: Predsedstvo ZOSS dovoljuje SK ZOSS, da izvaja kontrolo sodnikov 
nenapovedano. Uradne ocene sodniku sicer nenapovedani kontrolor ne more dati, 
lahko pa te ocene SK ZOSS upoštevati pri uvrščanju sodnikov na posamezno listo v 
naslednji tekmovalni sezoni. 
 
Sklep 13/23: Predsedstvo ZOSS pooblašča SK ZOSS, da individualne težave 
posameznih sodnikov na tekmah rešuje SK ZOSS.  
 
Sklep 13/24: Prdsednica ZOSS mora preveriti, kako je do sedaj potekalo delegiranje 
rezervnih mednarodnih sodnikov na tekme lige prvakov ter koliko znaša kilometrina 
za te tekme. 
 
Sklep 13/25: Do naslednje tekmovalne sezone je potrebno na ravni ZOSSa urediti 
delegiranje ter višino kilometrine za rezervne mednarodne sodnike na tekmah lige 
prvakov. 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:55 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica ZOSS 
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Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


