
Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 1 od  4 

 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 9. september 2015 
 
ZAPISNIK 16. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 09.09.2015 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 16.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Liljana Majer, Mojca Tovornik in Brane Hrovat. 
Ostali prisotni: Gregor Novak. 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje predsedstva ZOSS 

3. Elektronsko testiranje iz Pravil odbojkarske igre za sodnike in D-K 

4. Turnir DOS-ov 

5. Projekt Botrstvo 

6. Pregled finančnega stanja (izvršbe) 

7. Status sodnikov odbojke na mivki 

8. Razno 

 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 16/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
Ad. 2) 
 Predsednica ZOSS se je najprej opravičila, ker člani predsedstva kot gradivo za 16. 
sejo predsedstva ZOSS niso dobili zapisnika 15. seje predsedstva ZOSS ter predlagala, da 
gredo skozi vse sklepe ter zapisnik 15. seje predsedstva ZOSS člani predsedstva potrdijo 
korespodenčno. 
 Člani predsedstva ZOSS so pregledali prvo točko 15. seje predsedstva ZOSS in 
ugotovili, da sklepa 13. in 14. (sklepa 13/24 in 13/25) nista bila realizirana oziroma da 
dogovor med ZOSS ter OZS glede višine sodniških nadomestil za reprezentančne 
mednarodne tekme še ni potrjen s strani OZS. Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da 
je bil dogovor sklenjen na sestanku ZOSS ter OZS, ki je bil dne 9.4.2015, vendar sekretar 
ZOSS zapisnika tega sestanka ni posredoval predsedstvu ZOSS. V nadaljevanju  so vsi 
sklepi, ki so bili napisani na zgoraj omenjenem sestanku: 
 
Sklep 3: Rezervni mednarodni sodniki na reprezentančnih tekmah so upravičeni do sodniškega nadomestila v 
višini, kot predpisuje CEV. 
 
Sklep 4: Linijski sodniki ter zapisnikarji so na reprezentančnih tekmah upravičeni do povračila sodniške 
nadomestila v višini, ki je predpisan za tekme končnice 1. DOL M v tisti tekmovalni sezoni. 
 
Sklep 5: Rezervni mednarodni sodniki na reprezentančnih tekmah so upravičen do povračila potnih stroškov kot to 
določa CEV. 
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Sklep 6: Linijski sodniki in zapisnikarji na reprezentančnih tekmah do povračila potnih stroškov niso upravičeni v 
kolikor prihajajo iz DOS-a, kjer se igra tekma in je ta DOS zadolžen za delegiranje sodnikov. Če sodniki prihajajo iz 
drugega DOS-a so upravičeni do povračila potnih stroškov za en avto in v višini, ki jo določi ZOSS za tekmovalno 
sezono v kateri se igra tekma. 
 
Sklep 7: Linijske sodnike in zapisnikarje na reprezentančne tekme morajo delegirati DOS-i, ki so zadolženi za 
posamezno območje oziroma za kraj, kjer se igra tekma. V kolikor ta DOS ne more zagotoviti dovolj sodnikov, 
sodnike delegira prvi najbližji DOS. 

 
 Prisotni na seji so ravno tako pregledali drugi odstavek prve točke 15. seje 
predsedstva ZOSS (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.). Sekretar ZOSS je po telefonu 
poklical predsednika SK ZOSS, ki je pojasnil, da je bil vsem DOS-om ter klubom poslan 
dopis z vsemi pojasnili ter roki za prijavo glede sodnikov začetnikov. Prijav sodnikov 
začetnikov s strani klubov je bilo zelo malo, tako da je SK ZOSS mnenja, da v bodoče DOS-i 
teh seminarjev ne bodo izvajali, v kolikor ne bo interesa s strani klubov. 

Člana predsedstva je zanimala tudi realizacija petega odstavka prve točke 15. Seje 
predsedstva 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.). Sekretar ZOSS je še enkrat poklical predsednika SK ZOSS, ki je razložil, da 
pravilnik sestavljajo, vendar je zelo težko vse zapisati v pravilnik, tako da trenutno pravilnik 
še ni dokončan.  
 Sklep 15/5 (Sklep 15/5: Predsednica ZOSS mora od OZS pridobiti plan plačil zaostalih obveznosti do ZOSS in o tem 

obvestiti predsedstvo ZOSS.) še ni bil realiziran. Predsednica ZOSS je povedala, da imamo z OZS 
podpisan dogovor o plačilu zaostalih obveznosti, vendar od OZS prejmemo vedno enake 
informacije in sicer, da trenutno nimajo denarja ter da bodo zaostale obveznosti do ZOSS 
poravnali takoj, ko bodo imeli dovolj denarnih sredstev na računu. 
 Člani predsedstva ZOSS so tudi ugotovili, da sklep 15/10 (Sklep 15/10: Predsednica ZOSS mora 

nadaljevati pogovore z OZS glede plačila najemnine in na OZS poslati predlog ZOSS glede plačevanja najemnine.) ni bil 
realiziran. Predsednica ZOSS je povedala, da je ZOSS na OZS poslal predlog glede 
plačevanja najemnine, vendar do danes s strani OZS na ZOSS nismo prejeli niti pisnega niti 
ustnega odgovora.  
 
Sklep 16/2: Sodniška nadomestila za mednarodne reprezentančne tekme so potrjena s 
strani ZOSS ter OZS. 
 
Sklep 16/3: SK ZOSS mora pregledati celotno število prijav sodnikov začetnikov ter 
izvedbo izpitov ter seminarjev za sodnike začetnike. V kolikor se bo izkazalo, da je 
izvajanje le teh brezpredmetno, mora SK ZOSS zavzeti stališče za naslednjo 
tekmovalno sezono ali se bodo seminarji ij izpiti za sodnike začetnike še izvajali. 
 
Sklep 16/4: SK ZOSS zaradi obsežnosti ter natančnosti, ki jih mora vsebovati Pravilnik 
za sodnike, ki imajo funkcije tudi v klubih, pravilnika še ni uspela dokončati. Ko bo SK 
ZOSS naredila končno verzijo tega pravilnika, ga mora posredovati predsedstvu ZOSS 
v potrditev. 

 
Sklep 16/5: Predsedstvo ZOSS je na podlagi šestega odstavka prve točke zavzelo 
stališče, da dogovori glede najemnine za leto 2014 in 2015 do današnjega dne nimajo 
več nobene osnove. 
 
Sklep 16/6: Sekretar ZOSS mora članom predsedstva ZOSS poslati zapisnik 15. Seje 
predsedstva ZOSS, ki ga bodo člani predsedstva ZOSS potrdili korespodenčno. 
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Ad. 3) 
Prisotni člani predsedstva so mnenja, da mora SK ZOSS definirati natančna navodila za 
reševanje elektronskega testiranja iz Pravil odbojkarske igre, ki bo v letošnji tekmovalni 
sezoni obvezen za vse sodnike in delegate kontrolorje. 
 
Sklep 16/7: SK ZOSS mora definirati kriterije za reševanje elektronskega testa. Jasno 
mora zapisati procent uspešnosti za posameznega sodnika na določeni listi sodnikov 
ter za delegate kontrolorje. Sekretar ZOSS mora o tem obvestiti vse sodnike ter 
delegate kontrolorje, ki imajo izpolnjene vse pogoje za reševanje elektronskega testa 
iz Pravil odbojkarske igre. 
 
 
Ad. 4) 
Predsedstvo ZOSS je soglasno potrdilo, da so naslednji za izvedbo odbojkarskega turnirja 
DOS-ov, člani DOS Koroške. 
 
Sklep 16/8: Sekretar ZOSS mora obvestiti DOS Koroško, da so naslednji za izvedbo 
odbojkarskega turnirja DOS-ov. V kolikor DOS Koroška ne potrdi izvedbe, je naslednji 
na vrsti DOS Koper. 
 
 
Ad. 5) 
Predsednica ZOSS je povedala, da so vse pobude s strani članov ZOSS glede pomoči 
socialno ogroženim, dobrodošle. Povedala je, da je v tekmovalni sezoni 2014/2015 prišla 
pobuda, da bi se vsak sodnik po svoji lastni presoji odpovedal enemu sodniškemu 
nadomestilu za projekt Botrstvo na Valu 202. Ta projekt se je izpeljal, vendar denar s strani 
ZOSS še ni bil nakazan projektu Botrstvo zaradi neporavnanih obveznosti klubov ter OZS do 
ZOSS, zato ZOSS v danem trenutku na računu nima dovolj denarnih stredstev za izvedbo 
donacije. Projekt bo izpeljan do konca in denar nakazan takoj, ko bo ZOSS poravnala vse 
svoje obveznosti do sodnikov za tekmovalno sezono 2014/2015 in bo na računu ZOSS 
dovolj sredstev za izpeljavo projekta. Predsednica je prisotne tudi seznanila, da je ta projekt 
anonimen in tako bo tudi v bodoče, v kolikor bo ZOSS izpeljala še kakšen podoben projekt. 
Predsednica ZOSS je še poudarila, da bi bilo dobro, da bi se za vse take akcije dogovorili že 
pred začetkom tekmovalne sezone, v kolikor pa pride pobuda med letom, pa moramo 
seveda to tudi podpreti. Član predsedstva ZOSS je rekel, da mora biti to vsekakor objavljeno 
in posredovano vsem aktivnim članom ZOSS že pred tekočo tekmovalno sezono ter da 
morebitno ne prispevanje oziroma odpoved sodniškega nadomestila ne sme biti razlog za 
nedelegiranje posameznega sodnika na določeno tekmo. Povedal je še, da projekt v celoti 
podpira, vendar mora biti izpeljan profesionalno ter da se je potrebno takih akcij lotiti resno, 
premišljeno, da ne bo prihajalo do nesporazumov med člani ZOSS.  
 
Sklep 16/9: Člani predsedstva ZOSS so sklenili, da se je potrebno na naslednji 
skupščini ZOSS dogovoriti ter sprejeti sklep glede dobrodelnih akcij, ki jih bo izvajala 
ZOSS. 
 
 
Ad. 6) 
Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da nam nekateri klubi že nekaj časa dolgujejo 
denar za članarino ZOSS ter da klubi želijo, da se podpiše asignacijska pogodba med 
klubom, OZS ter ZOSS. Člani predsedstva ZOSS se s tem ne strinjajo. Vsi člani so enotnega 
mnenja in sicer, da mora OZS najprej poravnati dolg do ZOSS, do takrat pa z OZS ne bomo 
podpisal nobene asignacije. 
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Računovodkinja je povedala, da smo dvema kluboma izdali izvršbo zaradi neplačanih 
obveznosti do ZOSS. Na ZOSS smo prejeli sklep sodišča, da sta obe izvršbi pravnomočni. 
Sekretar ZOSS mora poklicati na oba kluba in jih seznaniti, da v kolikor dolga, ki je predmet 
izvršbe, ne bodo poravnali, bomo primorani vložiti civilno tožbo zoper uradnega zastopnika 
kluba. 
 
Sklep 16/10: Sekretar ZOSS mora poklicati oba kluba, ki jim je bila vložena izvršba ter 
jih seznaniti, da v kolikor ne bodo poravnali dolga do ZOSS, ki je predmet izvršbe z 
vsemi obrestmi, bo ZOSS primoran vložiti civilno tožbo zoper uradnega zastopnika 
kluba. 
 
 
Ad. 7) 

Sekretar ZOSS je člane predsedstva ZOSS seznanil, da sodniki odbojke na mivki niso 
člani ZOSS ter da so trenutno pod okriljem komisije za odbojko na mivki, ki deluje pod 
okriljem OZS. Članom predsedstva je povedal, da je potrebno rešiti status sodnikov odbojke 
na mivki ter se sestati s komisijo za odbojko na mivki OZS. Vsi prisotni so se strinjali, da se 
je potrebno sestati s komisijo za odbojko na mivki OZS ter se dogovoriti za nadaljnji status 
teh sodnikov.  
 
Sklep 16/11: Predsednica ZOSS ter sekretar ZOSS se morata sestati s komisijo za 
odbojko na mivki OZS ter se dogovoriti o statuso sodnikov odbojke na mivki. Ravno 
tako mora ZOSS pripraviti predlog za ponovno vzpostavitev komisije za odbojko na 
mivki ZOSS, določiti člane te komisije ter komisiji postaviti pogoje o delovanju. 

 
 
Ad. 8) 
Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da se je zapletlo pri oddaji kandidature za volitve v 
evropsko sodniško odbojkarsko komisijo za člana, ki ga je predlagala ZOSS. Povedala je, da 
je predsedstvo ZOSS potrdilo gospoda Petra Končnika kot predstavnika ZOSS, da ga OZS 
prijavi na listo za volitve v evropsko sodniško komisijo. ZOSS je OZS pravočasno oddala 
predlog svojega člana, vendar po informacijah iz pisarne OZS prijava ni bila pravočasno 
oddana na Evropsko odbojkarsko zvezo. ZOSS je od OZS zahtevala tudi odgovor oziroma 
dopis, da OZS potrjuje, da je bila kandidatura pravočasno oddana. ZOSS odgovora s strani 
OZS ni prejela.  
 
Sklep 16/12: Predsednica ZOSS mora v imenu predsedstva ZOSS na OZS napisati 
protestno noto glede oddaje kandidature člana ZOSS. Protestno noto mora nasloviti 
na predsednika OZS gospoda Metoda Ropreta. 
 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 17:30 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak        Jana Prešeren 

 
 


