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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 18. april 2017 
 
ZAPISNIK 1. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 18.4.2017 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 19.10 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Mojca Tovornik, Daniel Atanasov in Sebastjan 
Mavrič. 
Ostali prisotni: Marko Seifried, Ervin Strmčnik in Gregor Novak. 
Opravičeno odsoten: Bernard Valentar 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje predsedstva ZOSS 

3. Sodniška oprema 

4. Razrešitev ter imenovanje nove SK ZOSS 

5. Plačila OZS 

6. Plačila klubov v tekmovalni sezoni 2016-2017 

7. Kvalifikacije za SP in SP U23 – linijski sodniki in zapisnikarji 

8. Razno 

 
Ad. 1) 
Predsednica ZOSS je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer se na dnevni red pod 
točko tri uvrsti določitev podpredsednika ZOSS. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 
Ravno tako se dopolni četrta točka dnevnega reda in sicer Razrešitev vseh stalnih komisij 
ZOSS ter imenovanje novih komisij.  
 
 
Sklep 1/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red z zgornjimi 
dopolnitvami. Dnevni red z dopolnitvami je sledeči: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 22. seje predsedstva ZOSS 

3. Določitev podpredsednika ZOSS 

4. Sodniška oprema 

5. Razrešitev ter imenovanje nove SK ZOSS, komisije za odbojko na mivki ter komisije 

za delegiranje 

6. Plačila OZS 

7. Plačila klubov v tekmovalni sezoni 2016-2017 

8. Kvalifikacije za SP in SP U23 – linijski sodniki in zapisnikarji 

9. Razno 
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Ad. 2) 
 
Člani predsedstva ZOSS so pregledali sklepe zapisnika 22. seje predsedstva ZOSS in ga 
brez pripomb potrdili. 
 
 
Sklep 1/2: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo zapisnik 22. seje predsedstva 
ZOSS. 
 
 
Ad. 3) 
Predsednica ZOSS je za podpredsednika ZOSS predlagala Sebastjana Mavriča in povedala, 
da ga predlaga kot podpredsednika, ker že ima izkušnje na tem področju. 
 
Sklep 1/3:Člani predsedstva ZOSS za podpredsednika ZOSS soglasno potrjujejo 
Sebastjana Mavriča. 
 
 
Ad. 4) 
Članom predsedstva je predsednica ZOSS pokazala sodniške hlače, ki so jih izdelali pri 
Toperju. Pojasnila je, da smo se s Toperjem dogovorili za enostavnejšo izdelavo sodniških 
hlač, kar bistveno poceni izdelavo le teh, tako da bo cena hlač približno enaka kot do sedaj. 
Material za izdelavo hlač smo izbrali mi in je bolj kvaliteten od dosedanjega materiala. 
Toperju je potrebno sporočiti, da so hlače izdelane dobro, vendar naj nekoliko povečajo 
žepe. Predsednica ZOSS je člane predsedstva ZOSS povprašala o njihovem mnenju glede 
izdelave hlač. Ali naj se izdelujejo hlače glede na merilne liste (opravljanje meritev v vseh 
DOS-ih) ali se naredijo konfekcijske številke hlač. Ravno takoj je povprašala za mnenje, ali 
se strinjajo s tem, da se ne izdelujejo klasične hlače, ampak samo princip izdelave klasičnih 
hlač z namišljeno zadrgo. Člani predsedstva ZOSS so soglasno potrdili, naj se izdelujejo 
hlače po principu klasike z namišljeno zadrgo. Ravno tako so mnenja, da se hlače izdelujejo 
po konfekcijskih številkah, hlačnice naj bodo dolge 100 cm in spodaj zgolj zarobljene, ne pa 
tudi zašite, da si bo lahko vsak sodniki sam prilagodil dolžino. Če je nekdo izredno velik se 
za te posameznike naročijo daljše hlačnice. To morajo sodniki sporočiti ob naročilu hlač. 
Prisotni so potrdili pripravo pogodbe za izdelavo sodniških hlač s Toperjem. 
 
Člani predsedstva ZOSS so pregledali tudi majice Erime in ugotovili, da so nekoliko 
pretanke. Prisotni so bilimnenja, da bi bilo najbolje, da bi imeli pogodbo za sodniške hlače in 
sodniške majice z enim dobaviteljem, vendar so majice, ki jih je predstavil Toperj sicer zelo 
kvalitetne, vendar cenovno nedosegljive za ZOSS. Sekretar ZOSS naj povpraša Toper d.o.o. 
ali je kakšna možnost, da bi se dogovorili za modro barvo majice ter nižjo ceno sodniške 
majice. Toperju je potrebno poslati tudi predlog, da bi lahko na majica imeli njihov logo, v 
kolikor bi to pocenilo sodniške majice. Pogodbo za sodniške hlače in sodniške majice naj bi 
ZOSS in dobavitelj podpisala za obdobje petih let. 
 
 
Sklep 1/4: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo, da se hlače izdelajo na 
enostavnejši način z namišljeno zadrgo, vendar še vedno ohranjajo videz klasičnih 
hlač. 
Sklep 1/5: Hlače naj se izdelujejo po konfekcijskih številkah z dolžino hlačnice 100 cm 
in spodaj zgolj zarobljene, ne pa tudi zašite. Sodniki, ki imajo daljšo dolžino hlačnice 
od 100 cm, morajo to sporočiti pred naročilom hlač. Ravno tako morajo sodniki 
sporočiti, v kolikor jim navadno konfekcijske številke ne ustrezajo. 
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Sklep 1/6: Sekretar ZOSS mora pripraviti osnutek pogodbe za izdelavo sodniških hlač 
in sicer z dobaviteljem Toper proizvodnja in prodaja oblačil d.o.o. ter pred podpisom 
pogodbe pogodbo poslati članom predsedstva ZOSS v pregled in potrditev. Pogodba 
naj bi bila podpisana za obdobje petih let. 
 
Sklep 1/7: Sekretar ZOSS mora pri Erimi preveriti ali imajo morda tudi kakšne 
debelejše majice in o tem obvestiti predsedstvo ZOSS. 
 
Sklep 1/8: Sekretar ZOSS mora Toperju poslati predlog, da bi na sodniških majicah 
imeli tudi logo Toperja, če bi to pocenilo izdelavo sodniških majic v modri barvi.   
 
Ad. 5) 
Predsednica ZOSS je skladno s Statutom ZOSS članom predsedstva ZOSS predlagala 
razrešitev dosedanje Strokovne komisije ZOSS, komisije za odbojko na mivki ter komisije za 
delegiranje. Člani so soglasno potrdili razrešitev vseh komisij.  
 
Predsednica ZOSS je nato povedala, da je njeno mnenje, da je SK ZOSS v zadnjem 
mandatu delala dobro in konstruktivno , zato predlaga za novo Strokovno komisijo ZOSS v 
isti sestavi kot do sedaj, razen člana Emila Kolenca, ki bi ga na njegovo željo zamenjal drug 
člana. Predsednica za člana komisije namesto Emila predlaga Ljubota Globačnika. 
Predsednica za predsednika komisije predlaga tako kot do sedaj Vida Zupančiča. Člane 
predsedstva je prosila za njihove komentarje in predloge glede predlagane SK ZOSS. Člani 
predsedstva so se soglasno strinjali s predlogom predsednice ZOSS. Ker je bil en član 
predsedstva ZOSS opravičeno odsoten, smo ga poklicali po telefonu in povprašali za 
njegovo mnenje. Odsoten član predsedstva se je strinjal s predlogom predsednice ZOSS za 
predsednika ter člane SK ZOSS. Novo imenovani predsednik SK ZOSS mora pri vseh 
predlaganih članih SK ZOSS preveriti njihovo pripravljenost za nadaljnje delovanje v komisiji 
ter v primeru, da se kdo od njih s članstvom v komisiji ne bo strinjal, predlagati novega člana. 
Predsednik SK ZOSS mora nato obvestiti sekretarja ZOSS, le ta pa mora obvestiti 
predsedstvo ZOSS. V kolikor kdo izmed predlaganih članov SK ZOSS ni pripravljen 
sodelovati v SK ZOSS bo predsedstvo ZOSS na naslednji seji predsedstva ZOSS to 
obravnavala in potrdila morebitne spremembe. 
 
Predlagani člani komisije SK ZOSS za novo mandatno obdobje so: 

- Vid Zupančič (predsednik) 
- Branko Hrga (član) 
- Blaž Markelj (član) 
- Sanja Miklošič (članica) 
- Dejan Perčič (član) 
- Ljubo Globačnik (član) 

 
Predsednica ZOSS je predlagala tudi novo komisijo za odbojki na mivki in sicer v sestavi: 

- Anton Pevc (predsednik) 
- Mitja Turk (član) 
- Ema Vratarič (članica) 
- Gašper Obid (član) 

Člani predsedstva ZOSS so soglasno potrdili tudi predlagano komisijo za odbojko na mivki. 
 
Za komisijo za delegiranje pa je predsednica ZOSS predlagala samo pooblaščenca za 
delegiranje in sicer Braneta Mačka, sekretar ZOSS pa mora na DOS-e posredovati prošnjo, 
da DOS-i predlagajo še dva člana za komisijo za delegiranje. Člani predsedstva bodo nato 
korespondenčno obravnavali predloge za preostala dva člana komisije za delegiranje. 
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Sklep 1/9: Člani predsedstva ZOSS so na predlog predsednice ZOSS soglasno 
razrešili Strokovno komisijo ZOSS, komisijo za odbojko na mivki ter komisijo za 
delegiranje. 
 
Sklep 1/10: Predsedstvo ZOSS je soglasno potrdilo predlagane člane Strokovne 
komisije ZOSS za naslednje mandatno obdobje, ki jih je predlagala predsednica ZOSS 
v sestavi: 

- Vid Zupančič (predsednik) 
- Branko Hrga (član) 
- Blaž Markelj (član) 
- Sanja Miklošič (članica) 
- Dejan Perčič (član) 
- Ljubo Globačnik (član) 

 
Sklep 1/11: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo komisijo za odbojko na mivki 
za naslednje mandatno obdobje in sicer v sestavi: 

- Anton Pevc (predsednik) 
- Mitja Turk (član) 
- Ema Vratarič (članica) 
- Gašper Obid (član) 

 
 
Sklep 1/12: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje za naslednje mandatno obdobje 
pooblaščenca za delegiranje Branka Mačka. Sekretar ZOSS mora na DOS-e poslati 
prošnjo, da predlagajo še dva člana komisije za delegiranje. Predsedstvo ZOSS bo 
korespondenčno obravnavalo o kandidaturah za preostala člana komisije za 
delegiranje. 
 
Ad. 6) 
Predsednica ZOSS je članom predsedstva povedala, da je Odbojkarska zveza Slovenije do 
31.12.2016 izpolnjevala dogovor o plačilu zaostalih obveznosti OZS do ZOSS, ki je bil 
podpisan dne 11.10.2016. Od takrat naprej OZS svojih obveznosti do ZOSS ne izpolnjuje 
več. Predsednica je pojasnila, da se je na sestanku z generalnim sekretarjem OZS, ki je bil 
dne 11.4.2017 dogovorila, da mora OZS do konca meseca aprila na račun ZOSS nakazati 
znesek v višini 3.000,00 eur. Povedala je, da OZS žal nima predloga, kako rešiti nastalo 
situacijo, ker so finančno trenutno nelikvidni. Prisotni so podali predlog, da bi se OZS poslala 
izvršba vendar so mnenja, da se z izvršbo še počaka, vsekakor pa je potrebno OZS izdati 
opomin. OZS mora podpisati potrdilo o prejemu opomina. Člani predsedstva pa so soglasni, 
da mora OZS do začetka tekmovanj v odbojki na mivki plačati zaostale obveznosti iz 
prejšnje tekmovalne sezone za odbojko na mivki. 
 
Sklep 1/13: Sekretar ZOSS mora Odbojkarski zvezi Slovenije izdati opomin za zaostale 
obveznosti do ZOSS in s strani OZS prejeti potrdilo o prejemu opomina.  
 
Sklep 1/14: OZS mora do začetka tekmovanj v odbojki na mivki do ZOSS poravnati vse 
račune, ki so predmet odbojke na mivki iz lanske tekmovalne sezone. 
 
Ad. 7) 
Sekretar ZOSS in računovodkinja ZOSS sta pregledala vse odprte postavke klubov za 
tekmovalno sezono 2016/2017. Po pregledu sta ugotovila, da kluba OK Swatycomet Zreče 
ter OK Nova KBM Branik do dne 17.4.2017 nista poravnala niti enega obroka za sodniške 
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članarine. Oba kluba se nista odzvala niti na noben opomin, ki so ga prejeli, zato člani 
predsedstva ZOSS predlagajo, da se obema kluboma izda sklep o ne delegiranju sodnikov 
na naslednje tekme teh dveh klubov, v kolikor ne poravnajo vsaj polovico dolga do ZOSS, ki 
je nastal v tekmovalni sezoni 2016/2017. Sklep je potrebno v vednost poslati tudi OZS.  
Člani predsedstva ZOSS so se dogovorili tudi s Sekretarjem tekmovanj OZS, da v kolikor on 
zaradi časovne stiske ne more pripraviti suspenzov za klube, da le te pripravi Sekretar ZOSS 
(za sodniško organizacijo) in jih posredujem Sekretarju tekmovanj OZS. 
 
Sklep 1/15: Sekretar ZOSS mora kluboma OK Swatycomet Zreče ter OK Nova KBM 
Branik poslati sklep o nedelegiranju sodnikov na tekme njihovega kluba, v kolikor ne 
poravnajo vsaj polovico dolga iz tekmovalne sezone 2016/2017. O tem mora Sekretar 
ZOSS obvestiti tudi OZS. 
 
Sklep 1/16: Odbojkarska zveze Slovenije mora do začetka tekmovanj v odbojki na 
mivki v sezoni 2017 poravnati vse zaostale obveznosti iz sezone 2016, ki so predmet 
odbojke na mivki. 
 
 
Ad. 8) 
Predsednica ZOSS je povedala, da se je sestala z Generalnim sekretarjem OZS, kjer sta 
govorila o linijskih sodnikih in zapisnikarjih za kvalifikacije za Svetovno prvenstvo, ki bo 
potekalo v mesecu maju (24.5.2017 do 28.5.2017) ter Svetovnem prvenstvu U23, ki bo 
potekalo v mesecu septembru. Na sestanku sta govorila o prihodu linijskih sodnikov, 
njihovem delu, prehrani, parkiranju in vsem ostalih pomembnih stvareh za nemoten potek 
tekmovanja s strani linijskih sodnikov in zapisnikarjev. Sodniška nadomestila za linijske 
sodnike in zapisnikarje so določena v dogovoru, ki sta ga podpisala OZS ter ZOSS. Na 
kvalifikacijah za SP v mesecu maju rezervni linijski sodnik ni potreben. ZOSS mora 
zagotoviti 4 linijske sodnike in dva zapisnikarja za vsako tekmo. Na dan bodo potekale tri 
tekme in sicer ob 15:00 uri, 17:30 uri ter ob 20:00 uri. Za SP U23 za enkrat še nimamo 
podrobnih informacij o turnirju.  
Predsednica ZOSS je predlagala, da mora biti Sekretar ZOSS na obeh turnirjih oseba, na 
katero se lahko obrnejo linijski sodniki in zapisnikarji glede tehničnih vprašanj. Potreben bo 
tudi operativen sestanek s predstavniki OZS ter Sekretarjem ZOSS, na katerem bo Sekretar 
ZOSS pridobil vse informacije in jih nato posredoval delegiranim linijskim sodnikom in 
zapisnikarjem.  
Člani predsedstva so povprašali tudi na kakšen način se bodo delegirali linijski sodniki in 
zapisnikarji na te tekme. Sekretar ZOSS jim je povedal, da je SK ZOSS že zbirala podatke 
od DOS-ov koliko imajo potencialnih linijskih sodnikov. Predsedstvo ZOSS nalaga SK ZOSS, 
da se poveže z DOS-i in se dogovori o linijskih sodnikih in zapisnikarjih za obe tekmovanji 
ter o tem obvesti Sekretarja ZOSS. 
SK ZOSS naj pretehta tudi možnost, da bi bili vsi potencialni linijski sodniki za obe 
tekmovanji tudi na Dnevu slovenske odbojke, ki bo potekal 20. in 21.5.2017 v Šoštanju. Na 
tem turnirju bodo potekale vse finalne tekme v mlajših selekcijah.   
 
Sklep 1/17: Sekretar ZOSS mora biti na obeh turnirjih (kvalifikacije za SP ter SP U23) 
oseba, ki bo komunikacijska vez za vse potrebne tehnične podatke za linijske sodnike 
in zapisnikarje.  
 
Sklep 1/18: Sekretar ZOSS se mora sestati z odgovorno osebo za kvalifikacijski turnir 
SP ter SP U23 in se dogovoriti vse potrebno glede tehničnih stvari za linijske sodnike 
in zapisnikarje in o tem obvestiti delegirane sodnike. 
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Sklep 1/19:SK ZOSS se mora povezati z vsemi DOS-i in pridobiti podatke o 
potencialnih linijskih sodnikih ter zapisnikarjih za kvalifikacije za SP ter SP U23.  
 
Sklep 1/20: SK ZOSS mora pripraviti spisek vseh potencialnih linijskih sodnikov in 
zapisnikarjev za kvalifikacije za SP ter za SP U23 iz posameznega DOS-a ter spisek 
posredovati Sekretarju ZOSS. 
 
Sklep 1/21: Predsedstvo ZOSS nalaga SK ZOSS, da preuči možnost, da bi imeli na 
finalnih tekmah na dnevu slovenske odbojke tudi linijske sodnike (potencialne linijske 
sodnike za kvalifikacije za SP ter SP U23). 
 
 
Ad. 9) 

Predsednica je pod točko razno najprej izpostavila dogajanje ter možnost sodelovanja 
ter promocije ZOSS na dnevu slovenske odbojke. Glede na to, da bo med samimi tekmami 
dovolj časa, bi lahko naredili nekaj za promocijo ZOSS, kajti tam bo zbrano veliko število 
mladih odbojkarjev, ki jim lahko predstavimo delo odbojkarskih sodnikov. Predsedstvo ZOSS 
je predlagalo, da bi pripravili predstavitveno brošuro ZOSS, kjer bi na kratko predstavili 
osnovna pravila odbojkarske igre, sodniške znake ter na kratko posamezne stopnje sodnikov 
ter kako lahko posamezen sodnik napreduje in postane mednarodni sodnik. V brošuri bi na 
kratko predstavili tudi organiziranost in delovanje ZOSS. Predstavitvena brošura bi bila v 
velikosti A4 in prepognjena, tako da bi imeli 4 strani za predstavitev ZOSS. Vsebino za 
brošuro mora pripraviti Sekretar ZOSS. Za oblikovanje brošure se mora Sekretar ZOSS 
dogovoriti z oblikovalcem, da bo to vse oblikoval za tisk. 
Na tem dogodku bi pripravili tudi neke vrste kviz  ali tekmovanje v poznavanju osnovnih 
pravil odbojkarske igre, da bi pritegnili čim več mladih k sodelovanju in od njih pridobili tudi 
osnovne podatke za obveščanje o seminarjih in izpitih za nove sodnike. To bi izpeljali na 
stojnicah, ki bodo na voljo na samem prizorišču. Pripraviti je potrebno nekaj na temo zabave 
v povezavi s pravili odbojkarske gre in pripraviti malenkostne nagrade, ki jih zagotovi ZOSS. 
Sekretar ZOSS naj na DOS-e pošlje pobudo, da pošljejo ideje in predloge o izpeljavi tega 
dogodka.  
 
 Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da smo v lanskem letu na Fundacijo za 
šport oddali vlogo za sofinanciranje prevoda ter izdaje Pravil odbojkarske igre ter knjige 
primerov. Dne 13.4.2017 smo s strani Fundacije za šport prejeli odgovor, da za omenjeno 
vlogo s strani Fundacije za šport ne prejmemo sredstev. 
 
 Skupščine ZOSS se bo kot predstavnica ZOSS udeležila samo predsednica ZOSS. 
 
 Sekretar ZOSS mora NO ZOSS vsake tri mesece obveščati o dolgovih klubov ter 
ostalih, ki imajo odprte postavke več od 90 dni.  
 
 Predsednica ZOSS je povedala, da je udeležba na seji predsedstva ZOSS obvezna 
za člane predsedstva, za člane ostalih komisij, NO ZOSS ter disciplinskega sodnika pa je 
udeležba obvezna na prošnjo predsedstva ZOSS.  
 
Predsednica ZOSS je v zvezi z nekaterimi spremembami zakon o društvih, ki so bile sprejete 
v preteklih letih, predlagala, da se DOSe pozove, naj preverijo in prevetrijo Statute in 
pravilnike, posebno za področje pridobitnih dejavnosti in v kolikor tega še nimajo urejenega, 
naj to čim prej uredijo v svojih aktih.  
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Sklep 1/22: Sekretar ZOSS mora pripraviti vsebino za predstavitveno brošuro ZOSS za 
dan slovenske odbojke. Vsebino mora posredovati oblikovalcu, da pripravi brošuro za 
tiskanje.  
 
Sklep 1/23: Sekretar ZOSS mora na DOS-e poslati kratko obrazložitev dogajanja na 
dnevu slovenske odbojke in zaprositi DOS-e da na ZOSS pošljejo predloge za čim 
boljšo predstavitev ZOSS. 
 
Sklep 1/24: Sekretar ZOSS mora NO ZOSS vsake tri mesece obveščati o dolgovih 
klubov ter ostalih, ki imajo odprte postavke več od 90 dni. 
 
Sklep 1/25: Sekretar ZOSS mora obvestiti DOS-e o ureditvi in posodobitvi njihovih 
Statutov ter vseh ostalih aktov, predvsem na področju pridobitnih dejavnosti. 
 
Seja se je zaključila ob 20:45 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 

 
 


