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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 16. december 2016 
 
ZAPISNIK 21. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 16.12.2016 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 18.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Mojca Tovornik, Liljana Majer. 
Ostali prisotni: Robert Gruškovnjak, Anton Pevc, Ema Vratarič, Brane Maček, Boris Spačal, 
Tomaž Melavc in Gregor Novak. 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniška oprema 

4. Poročilo sestanka s sodniki odbojke na mivki 

5. Razno 

 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb.  
 
 
Sklep 21/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
Ad. 2) 
 
Člani predsedstva ZOSS so pregledali sklepe 20. seje predsedstva ZOSS in ga brez 
pripomb potrdili. 
 
 
Sklep 21/2: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo zapisnik 20. seje predsedstva 
ZOSS. 
 
 
Ad. 3) 
Predsednica ZOSS je prisotnim predstavila sodniško opremo, ki smo jo pridobili od različnih 
dobaviteljev. Predlagala je, da bi sodniki C liste imeli trenirko in ne sodniške hlače kot ostali 
sodniki, ker bi bilo cenovno in z vidika dobave primernejše, kot da bi imeli hlače narejene po 
meri. Med drugim je predlog tudi, da bi vsak sodnik, ki opravi izpit za drugi razred (B lista), 
takrat naročil sodniške hlače, ki bi jih izdelali po meri za posameznega sodnika. Predsednica 
je prisotnim povedala, da smo s strani sodnikov dobili tudi željo, da bi imeli poleg kratkih 
rokav tudi majice z dolgimi rokavi. Po pregledu vseh vzorcev je predsednica predlagala, da 
počakamo še na vzorce dveh dobaviteljev (NES in Toper) in se nato odločimo za novo 
sodniško opremo. Za enkrat so od vseh pridobljenih vzorcev sodniških hlač primerne 
bombažne hlače od Erime. Preveriti je potrebno še pri NES-u in Toperju ali imajo spuščene 
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sodniške hlače brez patenta iz bombaža ali podobnega materiala. Ravno tako je potrebno od 
vseh potencialnih dobaviteljev pridobiti točno specifikacijo materiala za vso opremo ter cene 
z DDV-jem. Majice so lahko tudi iz poliestra ali mešanica bombaža in poliestra vendar mora 
biti točno definirana sestava in kvaliteta materiala. Pomemben je obstoj barve ter kroja po 
večkratnem pranju. Potencialni dobavitelji naj pošljejo tudi predlog dolgih rokavov za majice, 
v kolikor jih imajo.  
 
 
Sklep 21/3: Do naslednjega kroga izbora je potrebno pridobiti še vzorce od NES-a 
Toperja. 
 
Sklep 21/4: Sekretar mora do naslednje seje od potencialnih dobaviteljev pridobiti 
podatke o sestavi vzorcev, ki so jih posredovali,kvaliteti ter obstojnosti materialov ter 
cene z DDV.  
 
 
Ad. 4) 
Predsednica ZOSS je prisotnim povedala, da je bil dne 6.12.2016 sestanek z vsemi aktivnimi 
sodniki odbojke na mivki ter predsednico ZOSS. Na sestanku se je formirala komisija in sicer 
v sestavi: 

- Predsednik komisije za odbojko na mivki: Anton Pevc 
- Član: Mitja Turk 
- Član: Gašper Obid 
- Članica: Ema Vratarič 

 
Predsednica je tudi predstavila vse kar je bilo na sestanku s sodniki odbojke na mivki in 
članom predsedstva ZOSS predlagala, da začasno potrdi komisijo za odbojko na mivki, da 
bo lahko komisija pričela z delom. 
 
 
Sklep 21/5: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo začasno komisijo za odbojko 
na mivki v zgoraj omenjeni sestavi. 
 
Ad. 5) 
Pod točko razno ni bilo nobenega predloga ali vprašanja. 
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 18:45 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 

 
 


