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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 14. april 2016 
 
ZAPISNIK 18. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 14.04.2016 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije, v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 17.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Liljana Majer, Mojca Tovornik in Brane Hrovat. 
Ostali prisotni: Vid Zupančič, Boris Spačal in Gregor Novak. 
Opravičeno odsotni: Rado Trifkovič. 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje predsedstva ZOSS 

3. Status sodnikov odbojke na mivki ter sedeče odbojke 

4. Dobrodelne akcije 

5. Terjatve ZOSS – OZS – ažuriran pregled odprtih obveznosti 

6. Pregled in potrditev Pravilnika o priznanjih in nagradah 

7. Razno 

 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 18/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
 
Ad. 2) 
Na zapisnik 17. seje predsedstva ZOSS ni bilo pripomb. 
 
 
Sklep 18/2: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje zapisnik 17. seje predsedstva ZOSS. 
 
 
 
Ad. 3) 
Predsednica ZOSS ter sekretar ZOSS se morata na sestanku z OZS dogovoriti o statusu 
sodnikov odbojke na mivki. Sodniki odbojke na mivki naj bi s sezono 2016 prešli pod okrilje 
ZOSS. V kolikor bodo sodniki pod ZOSS mora ZOSS poskrbeti za delegiranje sodnikov 
odbojke na mivki, za izobraževanje in napredovanje ter izplačevanje. V kolikor bo prišlo do 
dogovora z OZS bo predsedstvo ZOSS moralo določiti članarino ter razpravljati o SK ZOSS 
za odbojko na mivki. Opciji sta dve in sicer, da ima odbojka na mivki svojo SK ali da imajo 
sodniki odbojke na mivki dva člana v SK ZOSS. Delegacije ter vse ostalo poteka preko 
sistema www.zosss.si tako kot a dvoransko odbojko.  
 

http://www.zosss.si/
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Sklep 18/3: Presednica ZOSS ter sekretar ZOSS se morata z OZS dogovoriti, da bi 
sodniki odbojke na mivki prešli pod okrilje ZOSS. ZOSS nato uredi vse potrebno za 
sodnike odbojke na mivki, da bo vse potekalo tako kot za sodnike dvoranske odbojke. 
 
 
 
Ad. 4) 
Predsednica ZOSS je povedala, da je v lanskem letu prišlo do nekaj nesporazummov glede dobrodelne 
akcije, ki smo jo izvedli pod okriljem ZOSS. Prisotnim je povedala, da je njeno mnenje, da bi 
dobrodelne akcije še vedno izvajali in sicer pri ustanovah, ki so preverjene in nimajo slabega 
poslovanja oziroma delujejo na ravni države. Namreč te organizacije imajo izdelane kriterije in bi bilo 
najbolje, da to prepustimo njim. Predsednica ZOSS je nato tudi povprašala prisotne o mnenju glede 
nadaljevanja dobrodelnih akcij. Član predsedstva ZOSS je rekel, da se s tem strinja, vendar je 
potrebno doreči kdaj in na kakšen način se bodo dobrodelne akcije izvajale. Rekel je tudi, da ne 
smemo definirati kakšen delež bo prispeval posamezen sodnik ampak naj bo to prostovoljna odločitev 
vsakega sodnika. Ostali prisotni so bili mnenja, da naj bo prispevek sodnika, ki želi sodelovati v višini 
najvišjega sodniškega nadomestila kategorije, ki jo sodnik sodi.   
 
 
Sklep 18/4: Jeseni oziroma pred začetkom tekmovane sezone 2016/2017 je potrebno 
DOS-om poslati obvestilo, da se odpovejo sodniškemu nadomestilu prvega sodnika in 
sicer najvišje lige, ki jo sodijo. Vsi, ki želijo sodelovati morajo to sporočiti sekretarju 
ZOSS. Organizacija, ki ji bomo dodelili sredstva bo projekt Botrstvo ali rdeči noski. 
Znesek se sodnikom odšteje v sistemu v mesecu januarju. 
 
 
 
Ad. 5) 
Računovodkinja je prisotnim povedala, da je dolg OZS do ZOSS približno 30.000,00 evrov iz 
naslova šolskih tekmovanj ter računov, ki jih OZS nima zavedenih v njihovih knjigovodskih 
knjigah. OZS nam je poslal IOP, na katerega smo napisali naše terjatve, vendar odgovora od 
OZS nismo prejeli. 
 
 
Sklep 18/5: Predsednica ZOSS se mora sestati s predsednikom OZS in podpisati 
dogovor o plačilu zaostalih obveznosti OZS do ZOSS, v nasprotnem primeru mora 
ZOSS podati izvršbo. 
 
 
 
Ad. 6) 
Predsednica ZOSS je povedala, da je gospod Kolen Emil pripravil pravilnik o podeljevanju 
priznanj in nagrad članom ZOSS vendar je nekaj nejasnosti.  
 
 
Sklep 18/6: Predsednica ZOSS naj prosi gospoda Kolenca za razlago nekaj členov, ki 
so nejasno napisani in na eni izmed naslednjih sej bo predsednica podala razlago in 
nato predsedstvu ZOSS v potrditev Pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad 
članom ZOSS.  
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Ad. 7) 
Predsednik SK ZOSS je na kratko predstavil in razložil Pravilnik SK ZOSS. Povedal je, da je 
nekaj manjših vsebinskih popravkov. 
 
DOS Koper je poslal prošnjo za sofinanciranje tradicionalnega odbojkarskega turnirja DOS-
ov. Organizatorju ni potrebno zagotavljati nivoja organizacije, kot so ga predhodno večji 
DOS-i. Organizator naj zagotovi dvorano, iz kotizacij pa naj zagotovijo osnovne stvari, ker je 
namen turnirja druženje.  
 
Predsednica ZOSS je povedala, da smo od OZS prejeli vabilo na skupščino OZS. 
 
 
Sklep 18/7: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo vse spremembe Pravilnika 
SK ZOSS. 
 
Sklep 18/8: Predsedstvo ZOSS sporoča DOS Koper, naj organizirajo turnir po 
najboljših močeh, vendar finančne pomoči ZOSS žal ne more zagotoviti. 
 
Sklep 18/9: Skupščine OZS se bosta udeležili predsednica ZOSS ter članica 
predsedstva ZOSS Liljana Majer.  
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 18:30 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 

 
 


