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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 14. februar 2017 
 
ZAPISNIK 22. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 14.2.2017 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 18.30 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Mojca Tovornik, Liljana Majer in Brane Hrovat. 
Ostali prisotni: Robert Gruškovnjak, Brane Maček in Gregor Novak. 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniška oprema 

4. Skupščina ZOSS 

5. Razno 

 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb.  
 
 
Sklep 22/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
Ad. 2) 
 
Člani predsedstva ZOSS so pregledali sklepe 21. seje predsedstva ZOSS in ga brez 
pripomb potrdili. 
 
 
Sklep 22/2: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo zapisnik 21. seje predsedstva 
ZOSS. 
 
 
Ad. 3) 
Člani predsedstva ZOSS so pregledali vse prispele vzorce sodniške opreme ter 
razpredelnico s cenami od vsakega potencialnega dobavitelja sodniške opreme. Prisotni so 
bili mnenja, da dobavitelja Erima ter Macron ne ustrezata pogojem (kvaliteta in cena), ki jih je 
določilo predsedstvo ZOSS za novo sodniško opremo. Dobavitelj znamke Errea mora še 
enkrat poslati vzorca majic iz poliestra oziroma mešanice poliestra in bombaža ter hlače brez 
spodnjega patenta. Toperjeva majica in hlače so narejene dobro, vendar je cena previsoka. 
Material hlač je kakovosten, se ne mečka, vendar pa daje videz zastarelosti. Sekretar ZOSS 
in predsednica ZOSS morata iti  v trgovino Toper v Ljubljani in skušata najti v trgovini kakšne 
primerne hlače, ki bi bile tudi cenovno ustrezne. Članica predsedstva ZOSS pa bo odšla v 
trgovino NES na Ptuju in se tam pozanimala ali imajo morda na zalogi material za majice in 
hlače, za katere so poslali ponudbo.  
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Sklep 22/3: Člani predsedstva so naredili ožji izbor potencialnih dobaviteljev sodniške 
opreme. V ožjem izboru so znamke Errea, Toper in NES. Od vseh treh je potrebno 
najkasneje do 1.3.2017 pridobiti vzorce z vsemi ustreznimi podatki in točnimi cenami. 
 
 
Ad. 4) 
Predsednica ZOSS je povedala, da je za izvedbo volilne skupščine ZOSS 2017 naslednje na 
vrsti društvo odbojkarskih sodnikov Žalec. Prisotni so se dogovorili, da mora biti skupščina 
ZOSS 2017 izpeljana v tednu od 27.3.2017 do 30.3.2017. Ker bo letos skupščina volilna, 
mora sekretar ZOSS vsem članom ZOSS (DOS-i) in klubom poslati obvestilo, da bo letos 
skupščina ZOSS volilna. Poleg obvestila je potrebno poslati tudi kandidacijsko listo z vsemi 
potrebnimi navodili za izpolnitev kandidature. Kandidati za predsednika/co ZOSS morajo 
poleg kandidacijske liste predložiti tudi kandidate za predsedstvo ZOSS ter kratek program 
in vizijo razvoja ZOSS. Vse kandidature morajo biti poslane na ZOSS (Zveza odbojkarskih 
sodnikov Slovenije, Celovška 25, 1000 Ljubljana) s priporočeno pošiljko ter oznako NE 
ODPIRAJ, najkasneje do 9.3.2017 (velja datum poštnega žiga). Vse komisije morajo na 
ZOSS poslati poročila o delu za leto 2016. 
 
 
Sklep 22/4: Volilna skupščina ZOSS 2017 bo v zadnjem tednu marca 2017. Za izvedbo 
skupščine ZOSS 2017 je zadolženo Društvo odbojkarskih sodnikov Žalec, ki mora čim 
prej sporočiti točen datum, kraj ter uro izvedbe skupščine 2017. 
 
Sklep 22/5: Sekretar ZOSS mora vsem članom ZOSS (DOS-i) ter klubom poslati 
obvestilo, da bo skupščina ZOSS 2017 volilna. Skupaj z obvestilom mora poslati tudi 
kandidacijsko listo z vsemi potrebnimi navodili. 
 
Sklep 22/6: Rok za oddajo ustrezno izpolnjenih kandidatur za predsedni ka/co ZOSS 
skupaj s člani predsedstva, disciplinskega sodnika ter nadzorni odbor morajo biti 
oddane najkasneje do 9.3.2017 (velja datum poštnega žiga) in s priporočeno pošiljko 
poslane na sedež ZOSS s pripisom NE ODPIRAJ. 
 
Ad. 5) 
Pod točko razno je sekretar tekmovanj OZS povedal, da je potrebno začeti razmišljati o 
linijskih sodnikih, ki jih bo OZS potrebovala v mesecu septembru, kajti takrat bo v Ljubljani 
potekalo Svetovno prvenstvo do 23 let. SP U23 se bo odvijalo v dveh dvoranah v tednu od 
10.9.2017 do 17.9.2017. V skupinskem delu tekmovanja bodo po tri tekme na dan v vsaki 
dvorani, kar pomeni, da bomo potrebovali veliko število linijskih sodnikov (pogoj FIVB je tudi, 
da ni dovoljeno, da isti linijski sodniki opravljajo naloge linijskega sodnika na vseh treh 
tekmah v enem dnevu). To pomeni, da bo potrebno minimalno 16 linijskih sodnikov na dan + 
dva zapisnikarja. Predlog članov predsedstva ZOSS je, da morajo DOS-i formirati ekipe 
petih ali desetih linijskih sodnikov, ki so potencialni, da bi lahko opravljali delo linijskih 
sodnikov na SP U23 v mesecu septembru 2017. Ti linijski sodniki naj bodo do konca sezone 
več ali manj delegirani na tekme 1. DOL, kjer so skladno s Pravilnikom o tekmovanjih 
določeni linijski sodniki. Priporočilo DOS-om je tudi, da bi linijske sodnike, ki so potencialni 
za SP U23, delegirali brezplačno tudi ostale tekme 1. DOL, kjer linijski sodniki s Pravilnikom 
o tekmovanjih niso določeni. SK ZOSS mora glede tega zavzeti stališče in napisati 
priporočila za DOS-e, kako bi lahko čim bolje pripravili te sodnike na SP. SK ZOSS naj 
pripravi tudi obrazce z zabeležkami o linijskih sodnikih. Te zabeležke naj bi opravljali sodniki 
in D-K na posamezni tekmi in vsa opažanja posredovali SK ZOSS, ki bi se na podlagi 
opažanj lažje odločila kateri linijski sodniki bi bili primerni za SP.  
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Predlog članov predsedstva ZOSS Strokovni komisiji ZOSS je tudi, da bi ti linijski sodniki 
opravljali tudi naloge linijskih sodnikov na finalnem turnirju Pokala Slovenije. SK ZOSS naj 
se dogovori tudi z OZS , da bi morda imeli linijske sodnike tudi na dnevu slovenske odbojke, 
kjer bodo potekale finalne tekme DP mlajših selekcij. Predsednica ZOSS pa se bo morala 
sestati s predstavniki OZS in se dogovoriti vse ostale stvari glede linijskih sodnikov in 
zapisnikarjev na SP. 
 
 
Sklep 22/7: ZOSS mora do SP U23, ki bo potekalo v mesecu septembru 2017, ustrezno 
pripraviti kandidate, ki bodo lahko opravljali delo linijskih sodnikov in zapisnikarjev. 
 
Sklep 22/8: Predsedstvo ZOSS nalaga SK ZOSS, da pripravi predlog za DOS-e, na 
kakšen način naj tem sodnikom omogočijo čim večje število tekem kot linijski sodniki 
ter kako te sodnike spremljati. 
 
Sklep 22/9: DOS-i morajo na zoss@odbojka.si poslati predlog primernih kandidatov iz 
njihovega DOS-a, ki bi lahko opravljali naloge linijskega sodnika in zapisnikarja na SP 
U23. 
 
Sklpe 22/10: SK ZOSS se mora z OZS dogovoriti o možnosti, da bi na finalnih tekmah 
DP mlajših selekcij imeli tudi linijske sodnike (kandidate za SP U23). 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:00 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 
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