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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 13. september 2016 
 
ZAPISNIK 19. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 13.09.2016 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 18.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Rado Trifkovič, Mojca Tovornik in Brane Hrovat. 
Ostali prisotni: Vid Zupančič, Robert Gruškovnjak in Gregor Novak. 
Opravičeno odsotni: Liljana Majer. 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniki odbojke na mivki  

4. Potrditev sodniških nadomestil za tekmovalno sezono 2016/2017 

5. Potrditev A in B liste ter liste D-K 

6. Dogovor z OZS 

7. Sodniška oprema 

8. Razno 

 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb.  
 
 
Sklep 19/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
 
Ad. 2) 
Predsednici ZOSS mora sekretar ZOSS poslati čistopis Pravilnika o podeljevanju priznanj in 
nagrad članom ZOSS, da pripravi razlage in jih predstavi članom predsedstva ZOSS na eni 
izmed naslednjih sej predsedstva ZOSS (Sklep 18/6). 
 
 
Sklep 19/2: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje zapisnik 18. seje predsedstva ZOSS 
z zgornjo opazko. 
 
 
 
Ad. 3) 
Sodniki odbojke na mivki od začetka tekmovalne sezone 2016 že delujejo pod okriljem 
ZOSS, na sestanku med ZOSS in OZS pa je bilo to tudi formalno dogovorjeno, da bodo od 
sedaj naprej sodniki odbojke na mivki pod okriljem ZOSS in nič več pod okriljem OZS. OZS 
na svoji redni letni skupščini  ni potrebno sprejemati sklepa glede tega. Sodniki odbojke na 
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mivki formalno in praktično delujejo pod okriljem ZOSS od tekmovalne sezone 2016 naprej. 
Celotno koordinacijo za sodnike odbojke na mivki vodi Sekretar ZOSS. Vzpostaviti je 
potrebno evidenco sodnikov odbojke na mivki in vse ostalo za normalno delovanje, 
delegiranje ter usposabljanje teh sodnikov. Člani predsedstva ZOSS so mnenja, da bi v SK 
ZOSS morali imeti tudi predstavnika sodnikov odbojke na mivki. Opcijsko je možno tudi, da 
bi sodniki odbojke na mivki  imeli svojo strokovno komisijo. Eden izmed članov predsedstva 
ZOSS je mnenja, da bi morali predstavniki odbojke na mivki imeti znotraj SK ZOSS enega ali 
dva člana. Predsednik SK ZOSS pa je mnenja, da bi odbojka na mivki morala imeti svojo SK 
ZOSS za odbojko na mivki, ker sta dvoranska odbojka in odbojka na mivki popolnoma 
različni panogi. SK ZOSS za odbojko na mivki mora skrbeti za izobraževanje in 
napredovanje sodnikov odbojke na mivki. Predsedstvo ZOSS mora do naslednje letne 
skupščine ZOSS pregledati Statut ZOSS ter Pravilnike in na skupščini formirati Komisijo za 
odbojko na mivki. Predsednica ZOSS mora v mesecu novembru ali decembru sklicati 
sestanek z sodniki odbojke na mivki in se z njimi pogovoriti glede formiranja komisije za 
odbojko na mivki ter o vsem nadaljnjem delu. Predsednik SK ZOSS mora vprašati SK ZOSS 
kakšno mnenje imajo oni glede Komisije za odbojko na mivki.  
 
 
Sklep 19/3: Sekretar ZOSS mora voditi koordinacijo sodnikov odbojke na mivki. 
 
Sklep 19/4: Predsedstvo ZOSS mora zavzeti stališče in skupaj s sodniki odbojke na 
mivki formirati SK ZOSS za odbojko na mivki. 
 
Sklep 19/5: Predsednica ZOSS mora sklicati sestanek vseh sodnikov odbojke na 
mivki, na katerem se morajo pogovoriti o formiranju Komisije za odbojko na mivki, 
seminarjih, testiranjih in vsem v zvezi z odbojko na mivki. Na sestanku se mora 
formirati Komisija za odbojko na mivki, ki bo do redne letne skupščine ZOSS začasna. 
 
 
 
Ad. 4) 
Predsednica ZOSS je prisotnim povedala, da je novost v letošnji tekmovalni sezoni, da so ponovno 
linijski sodniki na tekmah 1. DOL moški v rednem delu, ki pa skladno s Pravilnikom o tekmovanjih 
niso upravičeni do povračila potnih stroškov. Povedala je, da se je o tej problematiki pogovarjala tudi 
s predsednikom ter Generalnim sekretarjem OZS in jih seznanila, da bodo DOS-i linijske sodnike na 
tekme 1. DOL moški v rednem delu delegirali, vendar v kolikor se kakšen izmed sodnikov ne udeleži 
tekme, le tega ne moremo kaznovati in ZOSS ne more prevzemati posledic. Pravilnik o neplačilu 
potnih stroškov linijskim sodnikom na tekmah 1. DOL moški v rednem delu je bil sprejet in potrjen s 
strani predsedstva OZS, tako da na to ne moremo vplivati. ZOSS bo vsekakor aperila na linijske 
sodnike, da se morajo tekem redno udeleževati skladno z delegacijami. Predsednik ter Generalni 
sekretar OZS sta to vzela na znanje in se s tem strinjala. Predsednica ZOSS je prisotne tudi seznanila, 
da je Sekretar ZOSS naredil simulacijo stroškov linijskih sodnikov v 1. DOL moški v rednem delu. 
Simulacija je pokazala, da bi bil maksimalni dodatni strošek za posamezen klub okoli 100 eur na 
sezono.  
Članica predsedstva ZOSS je izrazila željo, da se naredi nadgradnja programa za izplačevanje potnih 
stroškov linijskim sodnikom, ker bodo nekateri DOS-i potne stroške tem sodnikom pokrili sami. 
Povedala je, da je DOS Maribor sprejel sklep in sicer: »DOS Maribor bo pokril potne stroške 
linijskim sodnikom v rednem delu 1. DOL. V druge DOS-e sodnikov za opravljanje funkcije 
linijskega sodnika ne bomo pošiljali.« 
Član predsedstva ZOSS je predlagal, da je potrebno na DOS-e poslati obvestilo, da le tI sporočijo 
morebitne kandidate, ki bodo na Svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo v Sloveniji, lahko opravljali 
delo linijskih sodnikov. 
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Sklep 19/6: Sodniška nadomestila za tekmovalno sezono 2016/2017 ostajajo 
nespremenjena glede na tekmovalno sezono 2015/2016. Predsedstvo ZOSS soglasno 
potrjuje sodniška nadomestila za tekmovalno sezono 2016/2017. 
 
Sklep 19/7: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje priporočila za linijske sodnike v 1. 
DOL moški v rednem delu. 
 
Sklep 19/8: Sekretar ZOSS mora na DOS-e poslati obvestilo, da posredujejo kandidate, 
ki so primerni, da bi lahko na Svetovnem prvenstvu, ki bo v organizaciji OZS, lahko 
opravljali delo linijskih sodnikov. 
 
 
 
Ad. 5) 
Predsedstvo ZOSS je pregledalo predlagane liste sodnikov in delegatov kontrolorjev za 
tekmovalno sezono 2016/2017. B liste sodnikov za tekmovalno sezono 2016/2017 
predsedstvo ZOSS še ne more potrditi, ker še niso bili opravljeni vsi izpiti sodnikov za 
napredovanje iz C liste na B listo. Kandidati, ki izpita še niso opravili, morajo SK ZOSS 
poslati zdravniško potrdilo, da lahko pristopijo k opravljanju izpita za napredovanje. Ob 
predložitvi zdravniškega potrdila lahko izpit opravijo brez ponovnega plačila takse za 
opravljanje izpita. Po opravljenih izpitih bo predsedstvo ZOSS korespondenčno potrdilo B 
listo sodnikov za tekmovalno sezono 2016/2017. 
 
Sklep 19/9: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje A listo sodnikov ter listo delegatov 
kontrolorjev za tekmovalno sezono 2016/2017. Pogoj za delegiranje pa je uspešno 
opravljeno elektronsko testiranje iz Pravil odbojkarske igre.  
 
Sklep 19/10: Po opravljenih izpitih za napredovanje bo predsedstvo ZOSS 
korespodenčno potrdilo B listo sodnikov za tekmovalno sezono 2016/2017. 
 
 
 
Ad. 6) 
Predsednica ZOSS je članom predsedstva ZOSS na kratko pojasnila vse, kar je bilo na 
sestanku OZS – ZOSS. Člani predsedstva so prejeli tudi zapisnik s tega sestanka. Bolj 
podrobno je razložila dolg OZS do ZOSS ter njihov predlog dinamike izplačil. Člana 
predsedstva ZOSS je zanimalo, kaj se bo zgodilo, če OZS ne bo upoštevala dinamike 
izplačil. Predsednica je povedala, da se bo v tem primeru moralo predsedstvo ZOSS 
dogovoriti za izvršbo, ki jo bo potrebno izdati OZS.  
 
Sklep 19/11: V primeru, da se OZS ne bo držala dogovora dinamike izplačil mora 
predsedstvo ZOSS sprejeti sklep o izdaji izvršbe OZS. 
 
 
Ad. 7) 
Predsednica ZOSS je članom predsedstva ZOSS povedala, da je podjetje, s katerim ima 
ZOSS sklenjeno pogodbo o izdelavi sodniških hlač, pred kratkim šlo v stečaj. To podjetje je v 
lanskem letu opravilo nekaj meritev za sodniške hlače, ki pa jih niso izdelali. Podjetje, s 
katerim imamo pogodbo, je v stečaju in ZOSS do njih nima prijavljenih terjatev. Sedaj je 
sicer ustanovljeno novo podjetje, ki pa ni v povezavi s podjetjem, ki je šlo v stečaj. 
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Novoustanovljeno podjetje je ZOSS posredovalo ponudbo o izdelavi sodniških hlač, ki pa je 
22% višja od prejšnje ponudbe. Predsednica ZOSS je predlagala, da moramo poiskati 
novega dobavitelja, vendar bi sedaj iskali podjetje, ki dobavlja konfekcijske številke in ne bi 
več iskali podjetja, ki bi hlače izdelovalo po meri. Sekretar ZOSS mora pridobiti čim več 
konfekcijskih ponudnikov, ki imajo klasične hlače in ne trenirke.  
Članom predsedstva ZOSS se poraja vprašanje, kako rešiti nastalo situacijo z novimi sodniki 
ter tistimi sodniki na C listi, ki še nimajo sodniških hlač. Vsi člani so mnenja, da naj imajo 
novi sodniki temno modre hlače, ki pa ne smejo biti trenirka ali jeans. V kolikor imajo kakšni 
sodniki hlače še iz prejšnjih sezon, naj nosijo stare sodniške hlače, ki so po kroju in barvi 
podobne sodniškim hlačam ostalih sodnikov. 
Predlog članov predsedstva ZOSS je tudi, da bi ZOSS kupil blago, nato bi poiskali nekoga, ki 
bi to sešil in pogodbo s tem podpisali samo za izdelavo posameznih kompletov sodniških 
hlač. To bi izvajali dvakrat letno. 
 
Sklep 19/11:Sekretar ZOSS mora do sredine novembra 2016 pridobiti čim več ponudb 
dobaviteljev konfekcijskih hlač. Predsedstvo ZOSS bo na naslednji seji predsedstva 
pregledalo vse ponudbe in se odločilo o nadaljnjem koraku.  
 
 
 
Ad. 8) 
Sekretar ZOSS je prisotne seznanil, da pričakuje, da bo izplačilo za mesec september in 
oktober nekje v drugi polovici meseca novembra.  
Sekretar ZOSS je povedal tudi, katere izterjave so bile že izplačane in katere ne. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19:50 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 

 
 


