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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 11. marec 2015 
 
ZAPISNIK 15. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 11.03.2015 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 19.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Liljana Majer, Brane Hrovat, Rado Trifkovič. 
Ostali prisotni: Vid Zupančič, Robert Gruškovnjak, Franci Kramar, Tomaž Melavc, Igor Luzar 
in Gregor Novak. Ob 20:30 se je seji pridružil programer Boštjan Poglajen. 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 13. seje in 14. razširjene seje predsedstva ZOSS 

3. Program za delegiranje in pisanje potnih nalogov (ponudba o nadgradnji) 

4. Težave pri pisanju potnih nalogov (prekrivanje ur odhoda in prihoda) 

5. Redna letna skupščina ZOSS 2015 

6. Poročilo testiranja sodnikov C liste 

7. Način izplačevanja potnih stroškov sodnikom v novi tekmovalni sezoni 

8. Dogovor OZS – ZOSS 

9. Sodniška oprema 

10. Statut ZOSS 

11. Razno 

 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 15/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
Ad. 2) 

Prisotni na seji so pregledali sklepe 13. Seje predsedstva ZOSS. Predsednica ZOSS 
je podala predloge in pojasnila na sklep 13/24 in 13/25 glede sodniških nadomestil za 
mednarodne tekme. Predlagala je, da so sodniška nadomestila na mednarodnih tekmah za 
linijske sodnike ter zapisnikarje enotna za celoten ZOSS in so veljavna po sodniških 
nadomestilih za tekmovanja končnice državnega prvenstva v tekoči tekmovalni sezoni. 
Linijske sodnike ter zapisnikarja delegira matični DOS v katerem se igra mednarodna tekma. 
V kolikor matični DOS ne more zagotoviti linijskih sodnikov ter zapisnikarja, mora linijske 
sodnike ter zapisnikarja delegirati najbližji DOS. Delegator DOS-a mora v tem primeru 
delegirati linijske sodnike ter zapisnikarja iz istega kraja zaradi optimizacije potnih stroškov. 
Potne stroške mora OZS plačati za en avto (vsi linijski sodniki ter zapisnikar se morajo na 
tekmo pripeljati z enim avtomobilom oz. v primeru, da pridejo vsak s svojim avtomobilom 
niso upravičeni do povračila potnih stroškov za vsak avto). Višina potnih stroškov se izplača 
glede na višino potnih stroškov državnega prvenstva, ki je določena za tekočo tekmovalno 
sezono. Rezervni mednarodni sodnik je plačan skladno s tarifami CEV-a (sodniško 
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nadomestilo ter potni stroški). Predsednica ZOSS je poudarila, da so to predlogi ZOSS-a, ki 
pa jih je potrebno uskladiti še z OZS. Povedala je tudi, da je bil sestanek z OZS že 
dogovorjen, vendar do realizacije ni prišlo. Takoj ko bo stroškovnik mednarodnih tekem 
potrjen z obeh strani (tako ZOSS kot OZS), bo poslan na vse DOS-e. 
 Prisotni so bili mnenja, da je potrebno za 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. imeti do meseca maja jasno stališče in konsenz glede 
sodnikov začetnikov za novo tekmovalno sezono.  
 Predsedstvo ZOSS pooblašča SK ZOSS, da realizira Sklep 13/12: SK ZOSS mora do naslednje 

sezone pripraviti pravilnik glede spletnega testiranja iz Uradnih pravil odbojkarske igre za vse sodnike ter delegate kontrolorje. 

ter pripravi plan, datume licenčnih seminarjev, elektronskega testiranja ter sankcije v primeru 
neuspešno opravljenega testiranja. 
 Predsednica ZOSS mora ponovno kontaktirati OZS ter pridobiti plan plačil zaostalih 
obveznosti do ZOSS - 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. 
 SK ZOSS mora do naslednje tekmovalne sezone realizirati sklep 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.  
 
Ostalih pripomb na zapisnik 13. seje predsedstva ZOSS ni bilo. 
 
Sklep 15/2: ZOSS se mora dogovoriti z OZS glede sodniških nadomestil za 
mednarodne tekme ter končen stroškovnik poslati DOS-om. 
 
Sklep 15/3: SK ZOSS mora zavzeti stališče glede sodnikov začetnikov za naslednjo 
tekmovalno sezono. 
 
Sklep 15/4: SK ZOSS mora pripraviti predlog licenciranja ter elektronskega testiranja 
sodnikov vseh list (A, B, C liste ter DK) ter sankcije ob neuspešno opravljenem 
elektronskem testiranju. 
 
Sklep 15/5: Predsednica ZOSS mora od OZS pridobiti plan plačil zaostalih obveznosti 
do ZOSS in o tem obvestiti predsedstvo ZOSS. 
 
Sklep 15/6: Zapisnik 13. Seje predsedstva ZOSS se dopolni z zgornjimi ugotovitvami. 
 
Sklep 15/6: Predsedstvo ZOSS nima pripomb na zapisnik 14. Razširjene seje 
predsedstva in ga soglasno potrjuje. 
 
 
Ad. 3) 
Predsedstvo ZOSS se je na eni izmed zadnjih sej predsedstva ZOSS pogovarjalo, da bo 
potrebno v program za delegiranje in pisanje potnih nalogov vložiti še nekaj finančnih 
sredstev za nadgradnjo programa. Predsednica ZOSS ter sekretar ZOSS sta se na sestanku 
s programerjem pogovarjala, da bi bilo najbolje, da bi se dogovorili o mesečnem pavšalu 
(kontinuirani mesečni strošek), ki bo opredelil kvoto ur (z možnostjo prenašanja ur v 
naslednje mesece). Predsednica ZOSS je povedala, da nas v zadnjem času preseneča, sja 
pri nekaterih stvareh ne razumemo, zakaj so obračunane. Gre predvsem za stvari, ki so v 
preteklosti že delovale, potem pa ne delujejo več. Ko ZOSS na te težave opozori 
programerja in ga pozove, da jih opdravi,  pa na ZOSS prejmemo račun za opravljeno 
storitev, čeprav gre po našem mnenju za odpravo napake v sistemu. Predsednica je še 
povedala, da se v ZOSS zavedamo, da spremembe sistema in nadgradnje terjajo določen 
strošek in da ni namen sistema, da bi za določene stvari porabili več časa v časih, ko tega 
sistema še ni bilo. Poudarila je tudi, da če smo nekaj v preteklosti že plačali, tega ne bomo 
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plačevali še enkrat za isto funkcionalnost.  Programer je podal pojasnila ter povedal, da je bil 
sistem v osnovi zastavljen drugače (zgolj obračunavanje potnih stroškov z ročnim vnosom 
zneskov) kot deluje sedaj. Takrat je vse delovalo normalno. S časom se je dodajalo vedno 
več funkcij (preverjanje, zasedenost, dvorane,…). Podal je primer uvoza tekem v sistem, kjer 
v ozadju deluje veliko preverjanj, česar v osnovni različici programa ni bilo. Razlog, da je 
prihajalo do teh težav, je bil v tem, da se je na osnovni različici programa uvažalo veliko 
manj tekem kot se jih sedaj, kar pa pomeni, da je uvoz trajal predolgo in je strežnik 
»sklepal«, da je nekaj narobe z uvozom in se je zato uvoz tekem prekinil. Razložil je, da je 
bilo za tako delovanje potrebno spremeniti način delovanja uvoza (preverjanje vseh 
podatkov po uvozu na strežnik), za kar pa je bilo potrebno spremeniti nekaj drugih modulov 
terda sedaj to deluje normalno. Razložil je da je v sistemu veliko modulov, ki so povezani 
med sabo. Ker smo do sedaj plačevali izključno ure dela, se sistem ni testiral 100% in zato 
lahko pride do določenih popravkov oziroma sprememb, ko se ugotovijo določene 
pomanjkljivosti v sistemu. To se seveda tudi s strani programerja zaračuna, ker to ni odprava 
težave ampak sprememba oziroma nadgradnja. Programer je povedal, da če bi želeli imeti 
sistem, da bi deloval brez težav, bi morali vse testirati predhodno ob postavitvi sistema, kar 
pa bi pomenilo veliko več ur dela in bi bilo za ZOSS to v osnovi veliko dražje. Nato je 
predsednica ZOSS povedala, da je ZOSS predvidel letni strošek za nadgradnjo programa 
cca. 1.500,00 eur, izkazalo pa se je, da smo v enem letu plačali cca. 2.500,00 eur, kar je 
veliko več kot smo načrtovali. Programer je nato podal predlog, da bi mesečno plačevali 120 
eur + ddv (v ta znesek so vštete 4 ure dela programerja), kar bi za nas znašalo 20% manjši 
strošek, kot če bi plačevali posamezne nadgradnje oziroma popravke programa. Če bi v 
določenem mesecu presegli ure, ki so vštete v mesečno plačilo, bi naslednje ure programer 
zaračunal s 15% popustom. Neporabljene ure v določenem mesecu bi lahko koristili v 
naslednjih treh mesecih. Člani predsedstva so se s predlogom strinjali, so pa podali samo 
eno pripombo in sicer, da bi lahko neporabljene ure koristili pol leta in ne tri mesece. 
 
Sklep 15/7: Predsedstvo ZOSS potrjuje, da se s programerjem podpiše pogodba o 
mesečnem plačilu stroškov za nadgradnjo in popravke programa. Mesečni strošek za 
ZOSS bo 120,00 eur + ddv, v kar so vključene 4 ure dela programerja. V kolikor ur v 
določenem mesecu ne porabimo, le te lahko koristimo v naslednjih šestih mesecih. 
 
 
Ad. 4) 
Predsednica ZOSS je programerju predstavila težavo, s katero se soočajo sodniki pri pisanju 
potnih nalogov v sistemu za delegiranje in pisanje potnih nalogov. Prisotni so se dogovorili, 
da je potrebno sistem prilagoditi, programer pa je povedal, da bo tu uredil. 
 
 
Ad. 5) 
Predsednica ZOSS je predlagala predviden datum za redno letno skupščino ZOSS. Redna 
letna skupščina bo v Murski Soboti, ker je DOS Pomurje naslednji, ki mora organizirati redno 
letno skupščino. Sekretar ZOSS mora pregledati vse sklep sej predsedstva ZOSS za leto 
2014 ter sklepe sej redne letne skupščine ZOSS 2014 in jih posredovati predsedstvu ZOSS 
z vsemi obrazložitvami. Člana NO ZOSS je zanimala ena postavka v bilanci ZOSS za leto 
2014. Ker računovodkinja ZOSS ni bila prisotna na seji predsedstva, smo jo kontaktirali 
preko telefona in je podala vse odgovore. Povedala je tudi, da je ZOSS posloval z manjšim 
dobičkom kot prejšnja leta, ker smo veliko sredstev vložili v program za delegiranje in pisanje 
potnih nalogov.  
 
Sklep 15/8: Sekretar ZOSS mora poslati vsem DOS-om, klubom ter OZS vabilo na 
redno letno skupščino ZOSS z vsem potrebnim gradivom. 
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Ad. 6) 
Predsednik SK ZOSS je predstavil rezultate elektronskega testiranja iz pravil odbojkarske 
igre za sodnike C liste. Povedal je, da je bil rezultat kljub nižjemu kriteriju v primerjavi z A in 
B listo sodnikov slabši. Sodniki C1 liste so test rešili bolje kot sodniki C2 liste. Nivo znanja na 
C2 listi je malenkost manjši, težava pa je predvsem v tem, da zapisnikarji mislijo, da za 
pisanje zapisnika ni potrebno poznati pravil odbojkarske igre. V bodoče je potrebno 
razmisliti, da bi imeli zapisnikarji nižji kriterij na elektronskem testiranju, vendar osnovna 
pravila morajo obvezno poznati. Razlog elektronskega preverjanja znanja v letošnji 
tekmovalni sezoni je bil vpogled v nivo znanja iz pravil odbojke, zato tudi ni bilo nobenih 
sankcij za tiste, ki testa niso uspešno rešili oziroma ga sploh niso reševali. SK ZOSS bo 
preučila vse rezultate in podala sklepe, ki jih bo potrdilo predsedstvo ZOSS. SK ZOSS bo 
določila tudi sankcije za vse, ki testa ne bodo uspešno opravili oziroma ga sploh ne bodo 
reševali. SK ZOSS bo sprejela tudi predlog ali bodo testi za vse sodnike enaki ali bodo za 
različno listo različni. Predsednik SK ZOSS je še prosil predsednico ZOSS, če lahko naredi 
analizo testiranja, kje je bilo narejenih največ napak, namreč rezultate testiranja sta videla 
samo predsednik SK ZOSS ter predsednica ZOSS. Predsednica ZOSS je povedala svoje 
mnenje glede testiranja. Povedala je, da pozdravlja elektronsko testiranje, jo pa moti, ker se 
kar nekaj sodnikov sploh ni lotilo reševanja, tako da mora SK ZOSS obvezno sprejeti sklepe 
za sankcioniranje. 
  
Sklep 15/9: SK ZOSS mora pripraviti sklepe o sankcioniranju sodnikov, ki ne bodo 
uspešno rešili testa (elektronsko testiranje) ter za tiste, ki testa ne bodo reševali. 
 
Sklep 15/9: SK ZOSS mora narediti plan licenčnih seminarjev ter elektronskega 
testiranja za sodnike.  
 
 
Ad. 7) 

Predsednica ZOSS je povedala, da je sekretar ZOSS naredil analizo izplačil potnih 
stroškov za posamezne klube za preteklo tekmovalno sezono. Pri podrobnem preračunu 
smo ugotovili, da v kolikor bi ZOSS oziroma DOS-i izstavljali račune klubom, bi v povprečju 
lahko klubom povečali račun za 3% do 4% in bi klubi bili še vedno na istem strošku kot so bili 
do sedaj, ker se bo zmanjšalo število bančnih provizij za plačila oz. nakazila. Opcija bi bila, 
da bi račune izdajali enkrat mesečno, kar pomeni, da sodniki ne bi dobili potnih stroškov 
plačanih takoj po tekmi ampak enkrat mesečno.  

Član NO ZOSS je rekel, da bi bila opcija, da bi se na potni nalog napisalo, da velja kot 
račun in da to zadostuje z vidika zakonodaje.  
 Druga opcija pa bi bila, da bi z vsakim klubom podpisali dogovor, da nas klub 
pooblašča, da za klub opravimo storitev delegiranja in na potni nalog damo logo kluba. Obe 
opciji mora preveriti računovodkinja in sporočiti kako je s tem. 
 
 
Ad. 8) 
Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da jo je poklical generalni sekretar OZS in ji rekel, 
da bo OZS izstavila račun ZOSS za najemnino za leto 2013 in 2014. Odgovor predsednice 
je bil, da ZOSS najemnine za leto 2013 zagotovo ne bo plačala, za leto 2014 pa se mora 
dogovoriti s predsedstvom ZOSS. Predsednica ZOSS je nato povedala, da je pregledala 
celotno korespondenco predlogov OZS in ZOSS glede plačevanja najemnine in to 
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predstavila vsem prisotnim na seji. Nato je predsednica ZOSS podala predlog glede 
najemnine in sicer je povedala, da se moramo držati dogovora in najemnino za leto 2014 
plačati, za naprej pa moramo resno razmisliti ali bomo sploh še lahko ostali v tej pisarni 
glede na strošek najemnine, ki ga želi OZS zaračunati ZOSS (14,00 eur za kvadratni meter). 
Predsednica je preverila ter zbrala zadostno količino informacij, da lahko trdi, , da se da v 
Ljubljani dobiti mnogo cenejše pisarne. Če se preselimo v drugo pisarno moramo računati 
tudi na dodatne stroške ZOSS, ki bi jih prevzeli (pisarniški material, pošta,….). Druga opcija 
je tudi ta, da bi sekretar ZOSS delal od doma, vendar bi moral iti v pisarno vsaj enkrat 
tedensko. Glede na to, da je OZS vse naše predloge glede najemnine zavrnila in dodala 
nekaj točk, se člani predsedstva strinjajo, da je potrebno z OZS nadaljevati pogovore in najti 
neko skupno rešitev. 
 
Sklep 15/10: Predsednica ZOSS mora nadaljevati pogovore z OZS glede plačila 
najemnine in na OZS poslati predlog ZOSS glede plačevanja najemnine. 
 
 
Ad. 9) 
Sekretar ZOSS je prisotnim povedal, da je bilo na začetku nekaj težav s komunikacijo z 
dobaviteljem sodniških hlač, vendar se je vse uredilo in sedaj vse poteka brez težav. Vse 
naročene sodniške hlače so bile dostavljene sodnikom. Bile so dve reklamaciji, ki pa jih 
dobavitelj že popravlja. 
 
 
Ad. 10) 
Predsednica ZOSS ima nekaj predlogov sprememb Statuta ZOSS. 
 
Sklep 15/11: Predsednica ZOSS mora vsem članom predsedstva poslati predlog 
sprememb Statuta ZOSS, prav tako pa je potrebno predlog sprememb Statuta ZOSS 
poslati kot gradivo za redno letno skupščino ZOSS. 
 
 
Ad. 11) 
Pod točko razno prisotni na seji predsedstva ZOSS niso imeli nič. 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 21:50 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


