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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 16. december 2015 
 
ZAPISNIK 17. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 16.12.2015 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 18.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Liljana Majer, Rado Trifkovič in Brane Hrovat. 
Ostali prisotni: Vid Zupančič, Dejan Perčič, Eva Tomec, Robert Gruškovnjak, Tomaž Melavc 
in Gregor Novak. 
Opravičeno odsotni: Mojca Tovornik. 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje predsedstva ZOSS 

3. Realizacije sklepov sej predsedstva ZOSS za leto 2015 

4. Poročilo elektronskega testiranja iz Pravil odbojkarske igre 

5. Realizacija izvršb 

6. Terjatve ZOSS – OZS 

7. Pregled prihodkov in odhodkov za zadnjih 5 let 

8. Preliminarno poročilo o finančnem poslovanju 2015 

9. Izplačilo za sezono 2015/2016 

10. Razno 

 
Ad. 1) 
Predsednica ZOSS Jana Prešeren je zaradi odsotnosti računovodkinje predlagala 
spremembo dnevnega reda. Točka osem dnevnega reda se črta, ostali dve točki  (točka 
devet in deset) pa se preštevilčita. Nov predlagani dnevni red je: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 16. seje predsedstva ZOSS 

3. Realizacije sklepov sej predsedstva ZOSS za leto 2015 

4. Poročilo elektronskega testiranja iz Pravil odbojkarske igre 

5. Realizacija izvršb 

6. Terjatve ZOSS – OZS 

7. Pregled prihodkov in odhodkov za zadnjih 5 let 

8. Izplačilo za sezono 2015/2016 

9. Razno 

 
 
Sklep 17/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red z zgornjimi 
spremembami. 
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Ad. 2) 
 Ker člani predsedstva ZOSS niso prejeli zapisnika 15. seje predsedstva ZOSS v 
korespondenčno potrjevanje, je predsednica ZOSS člane prosila za potrditev zapisnika. 
 Člani predsedstva ZOSS so pregledali sklepe 16. seje predsedstva ZOSS. 
Predsednik SK ZOSS je pojasnil ugotovitve glede sklepa 16/3 (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.) Povedal je, da so DOS-i organizirali izpite za 
sodnike začetnike, vendar odziva s strani klubov ni bilo veliko oziroma manj kot prejšnja leta.  
 Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da sta se OZS ter ZOSS dogovorila glede 
plačevanja najemnine pisarne, ki jo uporablja sekretar ZOSS v prostorih OZS. OZS mesečno 
izdaja račune ZOSS, ki jih je ZOSS do sedaj kompenzirala. Predsednica ZOSS je prisotnim 
povedala, da kompenzacije za najemnino ne bomo izvajali nič več, ker je dolg OZS do ZOSS 
prevelik. Računov ravno tako ne bomo plačali, dokler OZS ne zmanjša dolga do ZOSS. 
 Član predsedstva ZOSS je opomnil, da je bilo na 16. seji predsedstva ZOSS 
dogovorjeno, da je potrebno OZS izdati opomin pred izvršbo zaradi dolga OZS do ZOSS 
skladno s predlogom plačila dolga OZS do ZOSS iz naslova preteklih sezon. To ni bilo 
zapisano v zapisniku 16. seje predsedstva ZOSS. 
 
 
Sklep 17/2: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo zapisnik 15. Seje predsedstva 
ZOSS 
 
Sklep 17/3: SK ZOSS bo nadaljevala s takim delom ter izobraževanjem sodnikov 
začetnikov ter bo v bodoče izpeljala izpite za sodnike začetnike. Vse detajle in pravila 
glede izobraževanja bo pripravila SK ZOSS tako kot do sedaj. 
 
Sklep 17/4: Dokler OZS ne zmanjša dolga do ZOSS, ZOSS ne bo plačevala niti 
kompenzirala računov za najemnino pisarne ZOSS. 

 
Sklep 17/5: Skeretar ZOSS mora OZS izdati opomin pred izvršbo za dolg OZS do ZOSS 
za zaostale obveznosti OZS do ZOSS skladno s predlogom plačila dolga OZS do 
ZOSS iz preteklih sezon, ki je bil podpisan s strani OZS ter ZOSS dne 18.2.2014. 
 
 
Ad. 3) 
Člani predsedstva ZOSS so pregledali realizacije sklepov sej predsedstva ZOSS za leto 
2015, ki jih je pripravil sekretar ZOSS. Prisotni na seji so soglasno potrdili vse realizirane 
sklepe. 
 
Sklep 17/6: Člani predsedstva ZOSS so soglasno potrdili realizirane sklepe sej 
predsedstva ZOSS za leto 2015. 
 
 
Ad. 4) 
Predsednik SK ZOSS je predstavil poročilo elektronskega testiranja za sodnike ter delegate 
kontrolorje iz Pravil odbojkarske igre za tekmovalno sezono 2015/2016. Povedal je, da 
sodniki A liste, B liste ter delegati kontrolorji niso imeli težav pri reševanju in so le tega vsi 
uspešno opravili. Nekaj več težav se je pojavilo pri reševanju elektronskega testiranja pri 
sodnikih C liste. Le tega niso vsi uspešno rešili, vzrok pa je bil predvsem ta, da sodniki niso 
resno pristopili k reševanju in ne strokovna prezahtevnost izpita. Sodniki C liste, ki testa niso 
uspešno opravili v štirih poizkusih, bodo imeli še eno (zadnjo) možnost reševanja v mesecu 
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januarju. Do takrat ti sodniki ne morejo biti delegirani na tekme državnega prvenstva pod 
okriljem OZS. Sodniki, ki testiranja ne bodo uspešno rešili v mesecu januarju, ne bodo 
delegirani na tekme DP pod okriljem OZS do konec tekmovalne sezone 2015/2016. Nekaj 
sodnikov C liste ni pristopilo k reševanju testa, tako da nimajo nobene možnosti več 
opravljati testiranja in ne bodo delegirani na tekme DP pod okriljem OZS do konec sezone. 
Kot je ugotovila SK ZOSS so to predvsem sodniki, ki so še aktivni igralci oziroma nimajo 
namena biti aktivni sodniki v tekmovalni sezoni 2015/2016. 
 Predsednica ZOSS je predsednika SK ZOSS vprašala ali so razmišljali, da bi v 
bodoče v testiranje vključili tudi posnetke s tekem. Predsednik SK ZOSS je pozdravil idejo in 
povedal, da v kolikor je to mogoče s programskega vidika, da bodo le to tudi pripravili. 
 
 
Sklep 17/7: Elektronsko testiranje za sodnike ter delegate kontrolorje se je izkazalo 
kot pozitivno. SK ZOSS bo z elektronskim testiranjem iz Pravil odbojkarske igre 
nadaljevala tudi v prihodnje. 
 
Sklep 17/8: V bodoče bo SK ZOSS pri pripravi elektronskega testiranja pripravila tudi 
posnetke s tekem in bodo vključeni v elektronsko testiranje. 
 
 
Ad. 5) 
Predsednica ZOSS je članom predsedstva ZOSS ter vsem prisotnim povedala, da smo 
uspešno izpeljali tri izvršbe, ki smo jih podali klubom za dolgove iz preteklih let. Še vedno 
ostaja odprta ena izvršba in sicer za OK Kurent.  
 
Sklep 17/9: Zoper dolžnika OK Kurent bo ZOSS nadaljeval s postopkom izterjave. 
 
 
Ad. 6) 
Dne 18.2.2015 je bil med OZS in ZOSS podpisan predlog plačila dolga OZS do ZOSS iz 
naslova preteklih sezon. OZS dolga iz tega predloga še vedno ni poravnala, tako da dokler 
ne bo poravnan ta dolg, ZOSS ne bo plačevala računov za najemnino niti jih ne bo 
kompenzirala. Sekretar ZOSS je generalnemu sekretarju OZS poslal elektronsko pošto in ga 
prosil, da sporoči datume, ko bodo poravnali zaostale obveznosti do ZOSS. Odgovora s 
strani generalnega sekretarja OZS nismo prejeli. Še vedno pa se kompenzirajo računi za 
kazni sodnikom za nepravočasno pošiljanje zapisnikov. Sekretar ZOSS ter računovodkinja 
morata pripraviti spisek računov odprtih postavk OZS ter vse kompenzacije in asignacije. 
 
Sklep 17/10: ZOSS ne bo kompenziral in plačal računov za najemnino OZS dokler OZS 
ne poravna dolga skladno s predlogom o plačilu dolga. 
 
Sklep 17/11: Sekretar ZOSS ter računovodkinja morata pripraviti račune odprtih 
postavk OZS, kompenzacije ter asignacije ter jih posredovati predsednici ZOSS. 
 
 
Ad. 7) 
Predsednica ZOSS je prisotnim povedala, da je skupaj z računovodkinjo pripravila pregled 
prihodkov in odhodkov ZOSS za zadnjih 5 let. O tem je sekretar ZOSS obvestil tudi 
predsedstvo ZOSS preko elektronske pošte. Povedala je, da je iz teh podatkov razvidno, da 
od leta 2012 naprej poslujemo pozitivno. Razpredelnica s prihodki in odhodki se mora voditi 
naprej in jo je potrebno dopolniti za skupščino ZOSS 2016. Član predsedstva je prosil, da se 
tabela dopolni in sicer je potrebno obrazložiti, kaj vse zajemajo stroški pod rubriko oprema. 
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Sklep 17/12: Tabela s prihodki in odhodki ZOSS se mora vsako leto dopolnjevati. 
Računovodkinja mora razčleniti rubriko ostalo ter zapisati, kateri stroški so všteti v tej 
rubriki. 

 
 
Ad. 8) 
Sekretar ZOSS je prisotnim povedal, da je bila dotacija ZOSS za tekmovalno sezono 
2015/2016 za mesec september ter oktober nakazana DOS-om. Naslednja dotacija DOS-om 
bo takoj, ko bo na računu ZOSS dovolj finančnih sredstev.  
 
Ad. 9) 
Ker ZOSS nima na zalogi vseh velikosti sodniških majic in ker je naročilo le teh oteženo, 
mora sekretar ZOSS poiskati čim bolj podobne majice. Ravno tako je potrebno narediti popis 
sodnikov, ki so še brez sodniških hlač in se s posameznimi DOS-i dogovoriti za merjenje. V 
sistemu www.zoss.si je potrebno urediti sistem tako, da bo vso opremo, ki bo izdobavljena s 
strani ZOSS-a to v sistem vpisal sekretar ZOSS. Član predsedstva je dal pobudo, da bi 
ZOSS pripravil ponudbo za zgornji del uradne sodniške uniforme z dolgimi rokavi. Ravno 
tako so bili prisotni mnenja, da je potrebno sodnikom predpisati model športnih copatov. 
 
 Sklep 17/13: Sekretar ZOSS mora poiskati podobne sodniške majice, kot jih imajo 
sodniki sedaj. 
 
Sklep 17/14: ZOSS naj pripravi ponudbo za zgornji del uradne sodniške uniforme. 
 
Sklep 17/15: DOS-i naj čim prej uredijo sistem www.zoss.si z manjkajočimi podatki o 
sodnikih. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:05 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 

 
 

http://www.zoss.si/
http://www.zoss.si/

