
Predsedstvo ZOSS                                                                                                                                                 stran 1 od  4 

 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 8. avgust 2017 
 
ZAPISNIK 2. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 8.8.2017 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v Ljubljani. 
Seja se je začela ob 18.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Mojca Tovornik, Bernard Valentar in Sebastjan 
Mavrič. 
Ostali prisotni: Marko Seifried, Ervin Strmčnik, Vid Zupančič, Robert Gruškovnjak, Mitja Turk 
in Gregor Novak. 
Opravičeno odsoten: Daniel Atanasov 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje predsedstva ZOSS 

3. Odbojka na mivki – poročilo tekmovalne sezone 2017 

4. Potrditev list sodnikov za tekmovalno sezono 2017/2018 

5. Plačila klubov v tekmovalni sezoni 2016/2017 

6. Kvalifikacije za SP U23 – linijski sodniki in zapisnikarji 

7. Sponzorstvo ZOSS 

8. Razno 

 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 2/1: Predsedstvo ZOSS potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
Ad. 2) 
Člani predsedstva ZOSS so pregledali sklepe zapisnika 1. seje predsedstva ZOSS in 
ugotovili, da sklep 1/14 (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. ) še ni bil realiziran.  
Člani predsedstva ZOSS tudi ugotavljajo, da sta sklep 1/14 in sklep 1/16 ista, tako da je 
potrebno iz zapisnika 1. seje predsedstva ZOSS črtati sklep 1/16, ostale sklepe pa ustrezno 
preštevilčiti. 
Sekretar ZOSS mora preveriti ali je bil sklep 1/25 (preštevilčeno skladno z 2. sklepom druge 
seje predsedstva ZOSS sklep 1/24) (Sklep 1/25: Sekretar ZOSS mora obvestiti DOS-e o ureditvi in posodobitvi 

njihovih Statutov ter vseh ostalih aktov, predvsem na področju pridobitnih dejavnosti. )  prve seje predsedstva ZOSS 
realiziran ali ne. V kolikor sklep ni bil realiziran mora sekretar ZOSS najkasneje do konec 
leta 2017 obvestiti vse DOS-e o prevetritvi njihovih Statutov. 
 
Sklep 2/2: Člani predsedstva ZOSS ugotavljajo, da sklep 1/14 prve seje predsedstva 
ZOSS še ni bil realiziran. 
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Sklep 2/3: Iz zapisnika prve seje predsedstva ZOSS se črta sklep 1/16 (isti sklep kot 
1/14), ostali sklepi se v zapisniku prve seje predsedstva ZOSS ustrezno preštevilčijo.  
 
Sklep 2/4: Sekretar ZOSS mora preveriti ali so bili DOS-i obveščeni o sklepu 1/25 
(preštevilčeno skladno z 2. sklepom druge seje predsedstva ZOSS sklep 1/24). V 
kolikor DOS-i s tem sklepom niso bili seznanjeni, jih mora sekretar ZOSS seznaniti s 
tem sklepom najkasneje do konec leta 2017. 
 
 
Ad. 3) 
Član Komisije za odbojko na mivki je na kratko predstavil sezono 2017 v odbojki na mivki. 
Povedal je, da je sezona potekala brez večjih zapletov kar se tiče sodnikov. Komisija je pred 
začetkom sezone pripravila seminar in izpite za nove sodnike. Seminarja se je udeležilo 9 
novih sodnikov in vsi so uspešno opravili teoretični in praktični del. Sodniki so bili aktivno 
vključeni že v tekoči tekmovalni sezoni in izkazalo se je, da je večina perspektivnih sodnikov 
odbojke na mivki. Glede na dejstvo, da je v preteklih sezonah primanjkovalo sodnikov za 
odbojko na mivki, je to razveseljiv podatek, da smo pridobili kar devet novih sodnikov in 
upamo, da se bo ta trend nadaljeval je zaključil g. Turk. Povedal je tudi, da se je nov način 
izplačil izkazal kot dober in da je strošek do OZS ostal približno enak kot pri starem načinu 
izplačevanja. Predsednica je na temo izplačevanja odbojke na mivki še dodala, da sta 
sekretar ZOSS in ona naredila natančen preračun in se je resnično izkazalo, da se stroški za 
OZS z novim načinom izplačila niso povečali. Novost je tudi, da potne stroške dobi plačane 
samo sodnik, ki dejansko vozi. Predlog novega izplačevanja je bil predstavljen OZS in bil 
poslan po elektronski pošti Sekretarju OZS, vendar odgovora s strani OZS nismo prejeli, 
tako da ZOSS smatra, da se OZS z novim izplačilom strinja. Član komisije za odbojko na 
mivki je tudi povedal, da imajo sodniki odbojke na mivki sodniške majice in da so po dolgih 
letih sodniki enotno oblečeni. Predsednica ZOSS apelira na komisijo za odbojko na mivki, da 
sedaj, ko je konec sezone naredi poročilo za vsakega sodnika glede sojenja, da bomo imeli 
v arhivu poročilo. Za vsakega sodnika naj komisija napiše nekaj stavkov kaj je bilo dobro in 
kaj morajo popraviti. V bodoče bo potrebno narediti tudi lestvico sodnikov odbojke na mivki. 
Predsednik SK ZOSS je izpostavil, da je prejel nekaj klicev sodnikov, ki so želeli opraviti izpit 
za sodnika odbojke na mivki, da nikjer niso našli prevoda iz Pravil odbojke na mivki in da je 
potrebno razmišljati, da bi naredili prevod. Predsednica ZOSS se strinja, da mora ZOSS 
poskrbeti za prevod iz Pravil odbojke na mivki.  
 
Sklep 2/5: Komisija za odbojko na mivki mora pripraviti poročilo za vsakega sodnika 
odbojke na mivki, ki je sodil odbojko na mivki v letu 2017 ter ga posredovati 
Sekretarju ZOSS za arhiv ZOSS. 
 
Sklep 2/6: Komisija za odbojko na mivki mora pripraviti predlog list sodnikov odbojke 
na mivki. 
 
Sklep 2/7: ZOSS mora pridobiti ponudbe za prevod Pravil odbojke na mivki in se 
odločiti na kakšen način in kdo bo naredil prevod. 
 
 
Ad. 4) 
SK ZOSS je na sestanku dne 12.6.2017 oblikovala listo sodnikov dvoranske odbojke. 
Predsednik komisije je povedal, da lista še ni dokončna, ker komisija ni imela celotnega 
vpogleda v zasedenost sodnikov v pretekli tekmovalni sezoni. Na sestanku SK ZOSS 
namreč zaradi bolezni ni bilo delegatorja ZOSS, ki razpolaga s temi podatki. Namreč en 
izmed sodnikov je imel ogromno število zasedenih dni, vendar je SK ZOSS ugotovila, da je 
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bila zasedenost tega sodnika v »mrtvi« sezoni, ravno tako SK ZOSS čaka na odgovor 
predsednika strokovne komisije Srbije, ker je na ZOSS prispela prošnja sodnika iz Srbije, da 
bi želel biti aktiven v Sloveniji, ker se je preselil v Slovenijo. Sodnik iz Srbije bo najverjetneje 
uvrščen na B listo sodnikov.  
Predsednik SK ZOSS je članom predsedstva ZOSS nato podal na vpogled listo sodnikov 
dvoranske odbojke in povedal, da bo lista sodnikov dokončna po vseh opravljenih 
obveznostih posameznega sodnika. 
 
Sklep 2/8: Člani predsedstva ZOSS soglasno potrjujejo predlog liste sodnikov za 
tekmovalno sezono 2017/2018 s pridržkom, da se le-te lahko spremenijo glede na 
ne/izpolnjene obveznosti sodnikov pred začetkom tekmovalne sezone. 
 
 
Ad. 5) 
Sekretar ZOSS je vse prisotne seznanil, da je še vedno nekaj klubov, ki imajo do ZOSS 
neporavnane obveznosti iz tekmovalne sezone 2016/2017. Povedal je, da se to dogaja 
vsako leto in da ti klubi zaostale obveznosti iz pretekle tekmovalne sezone poravnajo pred 
začetkom nove tekmovalne sezone. Član predsedstva ZOSS je povedal, da se bo to v 
bodoče spremenilo, ker je OZS spremenila pravilnik in bodo morali vsi klubi vse obveznosti 
do OZS in ZOSS poravnati najkasneje do zadnjega dne v mesecu maju za tekočo 
tekmovalno sezono. 
Predsednik DOS Pomurja je opomnil, da je še nekaj sodnikov, ki niso prejeli plačanih potnih 
stroškov iz pretekle tekmovalne sezone. Člani predsedstva ZOSS so mnenja, da je potrebno 
na DOS-e poslati obvestilo, da obvestijo svoje sodnike, da v sistemu označijo vse plačane 
oziroma neplačane potne stroške iz pretekle tekmovalne sezone. Sekretar ZOSS pa mora 
nato obvestiti klube, da le te čim prej poravnajo. V bodoče pa morajo sodniki ažurno 
označevati vsa plačila potnih stroškov s strani klubov, v kolikor potnih stroškov ne prejmejo 
plačanih, pa morajo za tekočo tekmovalno sezono pisno (preko elektronske pošte) poslati 
obvestilo Sekretarju ZOSS najkasneje do konca meseca maja. 
 
Sklep 2/9: Sekretar mora obvestiti DOS-e, da preverijo pri svojih sodnikih ali so dobili 
plačane potne stroške iz pretekle tekmovalne sezone. Sodniki morajo to ustrezno 
označiti v sistemu www.zoss.si. 
 
Sklep 2/10: Sekretar ZOSS mora pozvati klube, da poravnajo potne stroške sodnikom 
iz pretekle tekmovalne sezone.  
 
Sklep 2/11: Vsi sodniki morajo v sistemu www.zoss.si ažurno označevati plačila 
potnih stroškov. V kolikor le teh ne prejmejo plačnih do konec meseca maja, morajo o 
tem preko elektronske pošte obvestiti Sekretarja ZOSS. 
 
 
Ad. 6) 
Sekretar ZOSS mora DOS-om poslati dopis glede linijskih sodnikov in zapisnikarjev za 
Svetovno prvenstvo U23, ki bo potekalo v Ljubljani v mesecu septembru. DOS-i morajo 
Sekretarju ZOSS do določenega datuma sporočiti koliko ekip linijskih sodnikov in 
zapisnikarjev bi lahko zagotovili za SP U23. Ker še ni znan razpored tekmovanja bo 
potrebno delegacije narediti takoj, ko bo znan razpored z urami tekem. V kolikor bo potrebno 
6 oseb na posamezni tekmi, naj bo šesta oseba iz DOS Ljubljana, saj je dogovor med ZOSS 
in OZS, da potne stroške prejme samo tisti, ki dejansko vozi, v kolikor je celotna ekipa iz 
drugega DOS-a, kjer se igrajo tekme reprezentance. 
 

http://www.zoss.si/
http://www.zoss.si/
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Sklep 2/12: Sekretar ZOSS mora na DOS-e poslati dopis, da sporočijo število 
razpoložljivih ekip linijskih sodnikov in zapisnikarjev za Svetovno prvenstvo U23, ki 
bo potekalo v mesecu septembru 2017 v Ljubljani. 
 
 
Ad. 8) 

Predsednik DOS Pomurje je vprašal predsednika SK ZOSS zakaj imajo nekateri 
sodniki na 2. DOL samo dve kontroli v celotni tekmovalni sezoni. Predlaga, da se število 
kontrol izenači. Predsednik SK ZOSS je podal odgovor in povedal, da sta dve kontroli na 2. 
DOL minimalno, vendar se trudijo, da bi zagotovili čim več kontrol. Prednost pri zagotavljanju 
večjega števila ocen pa SK ZOSS daje mlajšim perspektivnim sodnikom.  
 
 Član predsedstva ZOSS je izpostavil pomanjkanje števila sodnikov v posameznih 
DOS-ih in s tem posledično ne zagotavljanje celotnega sodniškega zbora na posameznih 
tekmah in turnirjih. Zanimalo ga je, ali mora delegator DOS-a v primeru, ko ne more 
zagotoviti celotnega sodniškega zbora, klicati v drug DOS in prositi za pomoč pri 
zagotavljanju sodnikov. Ostali člani predsedstva ZOSS so mnenja, da morajo DOS-i 
zagotoviti vse sodnike na vseh tekmah in turnirjih ter da mora delegator DOS-a narediti vse, 
da so sodniki na vseh tekmah in v primeru pomanjkanja sodnikov mora delegator klicati v 
druge DOS-e in jih prositi za pomoč. Član predsedstva je tudi predlagal, da bi morda bilo 
smotrno, da bi OZS financirala določen znesek ZOSS, ki bi ga ZOSS namenila delegatorjem 
DOS-ov, ker imajo z delegiranjem veliko dela in zapletov. 
 
 Članica predsedstva ZOSS je vprašala, kaj bo ZOSS naredila z dolgom OZS do 
ZOSS? Predsednica ZOSS je povedala, da je govorila z Generalnim sekretarjem OZS in da 
sta dogovorjena, da se slišita v mesecu septembru in bosta skušala najti rešitev. Povedala 
je, da v kolikor OZS ne bo plačala vsaj dela dolga do ZOSS, da nam ne preostane drugo kot 
da podamo izvršbo.  
 
Sklep 2/13: DOS-i morajo zagotoviti celoten sodniški zbor na vseh tekmah in turnirjih 
pod okriljem OZS. V kolikor posamezen DOS ne more zagotoviti sodnikov, mora 
delegator DOS-a poklicati v druge DOS-e in jih prositi za pomoč. 
 
Sklep 2/14: V kolikor OZS ne bo poravnala saj nekaj dolga do ZOSS, mora ZOSS 
podati predlog za izvršbo. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20:40 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 

 
 


