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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 11. december 2014 
 
ZAPISNIK 14. RAZŠIRJENE SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 11.12.2014 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 18.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Brane Hrovat, Liljana Majer, Mojca Tovornik, Rado Trifkovič.  
Ostali prisotni: Brane Maček, Vid Zupančič, Robert Gruškovnjak, Emil Kolenc, Matija Dugar, 
Blaž Markelj, Klemen Stropnik. Boris Spačal, Dejan Perčič in Gregor Novak. 
Opravičeno odsotni : Jana Prešeren 
Sejo je sklicala predsednica ZOSS Jana Prešeren, vodila pa članica predsedstva ZOSS 
Mojca Tovornik. 
 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Način poračunavanja potnih stroškov 

2. Prednovoletno druženje na lokaciji v bližini centra Ljubljane 

 
 
Ad. 1) 
Predsednica ZOSS je sklicala razširjeno sejo predsedstva ZOSS zaradi plačevanja potnih 
stroškov klubov sodnikom. Na sejo so bili vabljeni vsi predsedniki DOS-ov. Predsednica je 
žal zbolela, tako da je sejo vodila članica predsedstva ZOSS Mojca Tovornik.  
Računovodkinja ZOSS je predstavila dva načina, kako bi lahko v bodoče klubi izplačevali 
potne stroške sodnikom in sicer: 

- Sodnik – DOS – pogodba volonter 
- Sodnik – s.p. – ni potrebna pogodba 

 
Vsi prisotni so razpravljali o stroških, ki so s tem povezani za ZOSS, DOS-e ter za klube. 
Skupaj so bili mnenja, da se bodo stroški sodnikom zagotovo povečali, ravno tako se bo 
povečal obseg dela v DOS-ih, zato bo ZOSS morala DOS-om nameniti nekaj sredstev za 
delovanje, DOS pa bo moral sofinancirati nekaj stroškov sodnikom. Nekaj stroškov pa bodo 
morali prevzeti tudi sodniki. Ravno tako bi del stroškov morali prevzeti klubi. 
Zaradi zvišanja stroškov je bil tudi predlog, da se ZOSS in OZS dogovorita o povišanju 
sodniških nadomestil za tekme na nižjih ligah oziroma na mlajših selekcijah. 
 
Ko bo nov način izplačevanja potnih stroškov dogovorjen, bo morala računovodkinja ZOSS 
pripraviti natančna navodila za DOS-e, da bodo vsi DOS-i delali na enak način. 
 
Sklep 14/1: Računovodkinja mora natančno pripraviti oba predlagana sistema. 
 
Sklep 14/2: Predsednica ZOSS mora sklicati sestanek s predsednikom ter Generalnim 
sekretarjem OZS in jim predstaviti predloge skupaj s stroki za klube, sodnika, DOS ter 
ZOSS.  
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Sklep 14/3: Sekretar ZOSS ter predsednica ZOSS morata za klube ter OZS pripraviti 
obračun ter procent zaslužkov glede na prihodke sodnikov. 
 
Sklep 14/4: Do nove tekmovalne sezone je potrebno natančno doreči vse stvari ter 
pripraviti informacijski sistem ter natančna navodila za uporabo in v novi sezoni 
začeti z novim načinom izplačevanja potnih stroškov. 
 
Sklep 14/5: Predsedstvo ZOSS mora na svoji naslednji redni seji predsedstva 
pretehtati in proučiti oba predlagana načina izplačevanja. 
 
 
Ad. 2) 
Vsi prisotni so odšli na krajše druženje v center praznično okrašene Ljubljane. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 22:00 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS       Članica predsedstva ZOSS 
Gregor Novak        Mojca Tovornik 

 
 


