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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Datum: 20. december 2017 
 
ZAPISNIK 3. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 20.12.2017 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v 
Ljubljani. Seja se je začela ob 16.30 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva: Jana Prešeren, Mojca Tovornik in Daniel Atanasov. 
Ostali prisotni: Ervin Strmčnik, Vid Zupančič, Robert Gruškovnjak, Ema Vratarič, Dejan 
Perčič, Sanja Miklošič, Tomaž Melavc, Brane Maček, Brane Hrovat in Gregor Novak. 
Opravičeno odsoten: Bernard Valentar in Sebastjan Mavrič 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje predsedstva ZOSS 

3. Plačila klubov v tekmovalni sezoni 2017/2018 

4. Plačilo OZS 

5. Pridobivanje novih sodnikov ZOSS 

6. Sodniška oprema 

7. Razno 

 
Ad. 1) 
Na predlagan dnevni red ni bilo pripomb. 
 
Sklep 3/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red. 
 
 
Ad. 2) 
Na zapisnik 2. seje predsedstva ZOSS člani predsedstva ZOSS nimajo pripomb. 
 
Sklep 3/2: Zapisnik 2. seje predsedstva je soglasno potrjen. 
 
 
Ad. 3) 
Sekretar ZOSS je prisotnim podal podatek o dolgu klubov do ZOSS za letošnjo tekmovalno 
sezono. Povedal je, da nekateri klubi niso plačali še nobenega obroka sodniških članarin za 
tekmovalno sezono 2017/2018. Ravno tako je prisotne seznanil, da so klubi prejeli prvi 
opomin za prvi, drugi in tretji obrok sodniških članarin. V začetku januarja bodo klubi prejeli 
še drugi opomin, nato pa bo ZOSS podala OZS predlog za izdajo suspenzov klubom, ki ne 
bodo imeli poravnanih zaostalih obveznosti do ZOSS. 
 
Sklep 3/3: V začetku januarja mora sekretar ZOSS klubom poslati drugi opomin za 
prvi, drug in tretji obrok sodniških članarin ter prvi opomin za četrti obrok sodniških 
članarin.  
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Sklep 3/4: V mesecu januarju 2018 je potrebno klubom, ki ne bodo imeli poravnanih 
obveznosti do ZOSS izdati suspenze. Sekretar ZOSS mora Generalnemu sekretarju 
OZS poslati spisek dolžnikov, OZS pa mora tem klubom izdati suspenz. 
 
 
Ad. 4) 
Predsednica ZOSS je prisotnim povedala, da je OZS na račun ZOSS nakazala nekaj malega 
dolga in sicer v višini 5.000,00 evrov, kar pa seveda ne predstavlja veliko v primerjavi s 
celotnim dolgom OZS do ZOSS. Povedala je tudi, da je govorila z Generalnim sekretarjem 
OZS, ki pravi, da trenutno nimajo denarja in nimajo možnosti plačati dolga do ZOSS, ker so 
prioritetne vse reprezentančne akcije. Dogovorila sta se, da se slišita v mesecu januarju 
2018, ko OZS prejme nekaj prilivov s starni Fundacije za šport in se bosta s predsednico 
ZOSS dogovorila za delno poplačilo dolga. Generalni sekretar OZS je tudi obljubil, da imajo 
plan, da bi do leta 2019 poravnali vse zaostale obveznosti. V kolikor v mesecu januarju ne 
pride do delne realizacije poplačila dolga, bo ZOSS primorana izdati izvršbo. 
 
Sklep 3/5: Predsednica ZOSS mora v mesecu januarju 2018 poklicati Generalnega 
sekretarja OZS ter preveriti, kdaj in koliko denarja bodo nakazali na račun ZOSS iz 
naslova dolga OZS do ZOSS. 
 
Sklep 3/6: V kolikor OZS v mesecu januarju 2018 ne bo poravnala dela dolga do ZOSS 
bo ZOSS primorana začeti s postopkom izvršbe.  
 
 
Ad. 5) 
Predsednica ZOSS je vsem prisotnim povedala, da sta bila s sekretarjem ZOSS na sestanku 
s predstavniki sodnikov rokometašev, nogometašev in košarkarjev. Sestanek je bil v prvi 
vrsti namenjen ugotavljanju različnih praks rekrutiranja novih sodnikov v sodniške vrste v 
športih z žogo. Skupaj smo ugotovili, da se vsi soočamo z istimi težavami in sicer se vsi 
soočamo s pomanjkanjem sodnikov ter težko ohranjamo kakovost na mlajših selekcijah. 
Predsednica je povedala tudi, da sta s sekretarjem ugotovila, da smo v primerjavi z 
rokometnimi in košarkarskimi sodniki bolje organizirani, nogometaši pa so poglavje za sebe, 
saj je tudi njihova krovna organizacija (NZS) na bistveno višjem organizacijskem nivoju. 
Košarkarski sodniki nimajo zaposlenega nikogar, ki bi skrbel za sodnike, ampak vse ureja 
košarkarska zveza, rokometni sodniki pa so organizirani podobno kot mi in sicer v zvezo in 
na območne organizacije. Ravno tako rokometni sodniki nimajo nikogar profesionalno 
zaposlenega tako kot imamo to odbojkarski sodniki (sekretarja ZOSS). Vse panoge, s 
katerimi sta bila s sekretarjem na sestanku, opažajo, da vodstva krovnih organizacij nimajo 
posluha in ne vidijo sodnikov kot enakopravnih akterjev posameznega športa.  
Na osnovi pripravljenih pogovorov je predsednica prišla do zaključka, da je očitno, ne glede 
na osebne preference posameznikov, nastopil čas, da bo potrebno narediti svoj profil na 
facebooku ter se oglaševati in reklamirati preko socialnih omrežij, ker današnja mladina več 
ali manj komunicira preko tega. Rokometni sodniki so naredili kampanjo pridobivanja novih 
sodnikov s pomočjo agencije, ki se ukvarja s promocijo preko socialnih omrežij in jim je 
uspelo pridobiti kar nekaj novih sodnikov. Predsednica je povedala, da se bosta v mesecu 
januarju 2018 s sekretarjem ZOSS dobila na sestanku s to agencijo in se skušala dogovoriti 
za sodelovanje, v kolikor to ne bo predrago. Na sestankih s predstavniki sodnikov ostalih 
športov smo ugotovili, da je težava pridobivanja novih sodnikov vsesplošno prisotna in da to 
ni zgolj težava ZOSS. Med drugim smo se s predstavniki sodnikov športov z žogo dogovorili, 
da se v mesecu januarju 2018 dobimo vsi predstavniki sodnikov (rokometni, nogometni, 
košarkarski in odbojkarski), da se pogovorimo o vseh težavah ter se skušamo dogovoriti za 
sestanek ali okroglo mizo z vsemi predstavniki zvez in jim predstaviti, da sodniki na tekmah 
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nismo samo strošek, ampak želimo samo korekten odnos in korektno obravnavo s strani 
panožnih zvez. Skupaj lahko zavzamemo trdnejša stališča in naredimo korak naprej.  
Predsednica je povedala tudi, da je na temo pridobivanja novih sodnikov razmišljala tudi o 
sofinanciranju ZOSS posameznim DOS-om in sicer za pomoč promocije in reklamiranja 
pridobivanja novih sodnikov na lokalni ravni (kako točno izvesti to idejo bo predsedstvo 
razpravljalo na eni izmed naslednjih sej). Vsak DOS bo naredil plan in povedal, koliko 
sredstev bo potreboval in ZOSS bo skušala pomagati po najboljših močeh. To je ideja za 
naslednjo tekmovalno sezono.  
Sekretar ZOSS se mora pri informacijski pooblaščenki pozanimati, kako je z javnimi 
objavami na socialnih omrežjih in sicer ali se lahko javno objavljajo slike in posnetki sodnikov 
iz posameznih tekem brez njihovega dovoljenja ter ali se lahko slike in posnetki uporabljajo 
tudi na izobraževalnih seminarjih. Sekretar ZOSS mora tudi preveriti, kako imajo to urejeno 
na ostalih zvezah. Ali morajo sodniki podpisati kakšen obrazec in če je to potrebno ali to 
sodniki podpišejo pri včlanitvi v zvezo ali vsako leto na licenčnih seminarjih. 
 
Sklep 3/7: Predsednica ZOSS ter Sekretar ZOSS morata v mesecu januarju 2018 na 
sestanek z agencijo in se dogovoriti glede možnosti oglaševanja sodnikov preko 
socialnih omrežij. Ravno tako se morata dogovoriti o možnosti sodelovanja z 
agencijo, v kolikor bo to v finančnih zmožnostih ZOSS. 
 
Sklep 3/8: Sekretar ZOSS mora v mesecu januarju 2018 poslati vabilo vsem 
predstavnikom sodnikov za srečanje, na katerem bi se dogovorili za sestanek ali 
okroglo mizo z vsemi predstavniki vseh zvez igre z žogo. 
 
Sklep 3/9: Sekretar ZOSS se mora pri informacijski pooblaščenki pozanimati, ali se na 
javnih profilih socialnih omrežij lahko objavljajo slike in posnetki sodnikov in drugih 
udeležencev posamezne tekme. Poizvedeti mora tudi, ali morajo člani ZOSS podpisati 
kakšen obrazec za objavo slik in posnetkov ali to soglašajo z vstopom v ZOSS na 
podlagi Statuta ZOSS. 
 
 
Ad. 6) 
Sekretar ZOSS je prisotnim povedal, da je bilo prvo naročilo sodniških hlač izvedeno in hlače 
tudi dostavljene sodnikom. Sodniki so s hlačami zadovoljni, razen nekaj izjem, ki so podali 
nekaj pripomb, ki bodo upoštevane tudi pri nadaljnji izdelavi hlač. Novo naročilo hlač bo 
izvedeno v mesecu januarju 2018. 
Sekretar ZOSS je povedal, da imamo več težav pri naročilu sodniških majic. ZOSS želi 
naročiti sodniške majice pri istem proizvajalcu kot do sedaj, vendar imam veliko težav in do 
naročila ne pride, čeprav je komunikacija ves čas v teku. Sekretar ZOSS mora v januarju 
2018 preveriti pri Toperju kakšna bi bila cena sodniških majic, v kolikor do takrat ne bo prišlo 
do realizacije naročila sodniških majic s strani Stannota. 
 
Sklep 3/10: V kolikor do januarja 2018 ne bo prišlo do naročila sodniških majic, mora 
sekretar ZOSS pri Toperju preveriti ceno in čas dobave ter kvaliteto, ki jo lahko 
zagotavljajo za izdelavo sodniških majic.  
 
 
Ad. 7) 
Predsednica ZOSS je že na začetku seje prisotnim povedala, da smo na ZOSS s strani DOS 
Gorenjske prejeli prošnjo za točko dnevnega reda na 3. seji predsedstva ZOSS. 
Predsednica je povedala, da na dnevni red nismo uvrstili posebne točke dnevnega reda, 
ampak da bomo dopis obravnavali pod točko razno. Pod točko razno je predsednica ZOSS 
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povedala, da je na ZOSS pripel dopis s strani DOS Gorenjske z ZADEVO: Obrazložitev in 
razjasnitev statusa člana sodniške komisije pri CEV (ERC) in člana DOS Gorenjske g. Petra 
Končnika. Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da je SK ZOSS sprejela sklep, da 
gospod Peter Končnik ni aktiven v ZOSS in ravno tako ni bil aktiven v DOS-u pri internih 
spremljanjih sodnikov, kar je razvidno iz sistema za vpis ocen ter za vpis zabeležk in opažanj 
s spremljanja sodnikov. Povedala je, da je njeno stališče, da v kolikor je SK ZOSS sprejela 
določen sklep, potem mora ona kot predsednica tak sklep vzeti na znanje in ga upoštevati. V 
nasprotnem primeru bi namreč pomenilo, da ne zaupa komisiji in bi bilo edino logično, da 
predlaga njeno zamenjavo. Predsednik SK ZOSS je nato obrazložil, da je gospod Peter 
Končnik opravljal delo spremljevalca v DOS-u pred dvema sezonama, ko v ZOSS ni bil 
aktiven delegat-kontrolor, v lanski sezoni (2016/2017), ko pa je bil aktiven delegat-kontrolor 
ZOSS, pa ni opravil nobenega spremljanja v DOS-u.  
Predsednika DOS Gorenjske je zanimalo, kdo je podpisal dopis oziroma obrazec glede 
aktivnosti slovenskih sodnikov, ki je bil poslan na CEV. Izpostavil je, da bi dopis moral biti 
podpisan s strani predsednice ZOSS in ne s strani predsednika SK ZOSS. Predsednik DOS 
Gorenjske je še dodal, da je vsa leta do sedaj vse dokumente podpisovala predsednica 
ZOSS. Povedal je tudi, da je iz CEV-a prišlo vprašanje, kdo je podpisan na dokumentu, ki je 
bil poslan na CEV ter kdo je predsednik ZOSS. Predsednica ZOSS je predsednika DOS 
Gorenjske vprašala, kam je prišlo to vprašanja oziroma na koga je bilo naslovljeno, ker na 
ZOSS tega vprašanja nismo dobili, ter dodala, da bi, kolikor vprašanje ni bilo naslovljeno na 
ZOSS, od prejemnika takšnega vprašanja pričakovala, da ga posreduje na ZOSS. 
Predsednik DOS Gorenjske je rekel, da bo informacijo preveril in jo sporočil. Prav tako g. 
Hrovat na vprašanje predsednice ZOSS, kako ve, da je v preteklosti vse dokumente, ki so 
bili posredovani na CEV, podpisovala ona, in ali je torej vse te dokumente videl, ni znal 
odgovoriti oz. na vprašanje ni odgovoril pritrdilno.  
 
Predsednik DOS Gorenjske je nato še rekel, zakaj na dnevni redu 3. seje predsedstva ni bila 
uvrščena posebna točka, kjer bi obravnavali predlog oziroma dopis, ki je bil poslan s strani 
DOS Gorenjske na ZOSS. Predsednica mu je obrazložila, da je že na začetku 3. seje 
predsedstva ZOSS povedala, da se bo dopis obravnaval pod točko razno in ne pod posebno 
točko dnevnega reda in da zato argumenta, da ni bilo uvrščeno na točko dnevnega reda ne 
sprejema. Dodala je, da je bila obravnava navedenega dopisa umeščena na točko dnevnega 
reda, a ne pod posebno točko. Predsednik DOS Gorenjske je nato predsednici ZOSS rekel, 
da jo je klical po sestanku SK ZOSS, ker je želel podatek, koliko delegatov-kontrolorjev je 
bilo v prejšnji sezoni na listi pogojno. Želel je izvedeti, ali so nekateri postali delegati-
kontrolorji še predno so dopolnili starostno mejo za opravljanje te funkcije in ali je bil kdo 
delegat.-kontrolor tudi po dopolnjeni zgornji starostni meji. Rekel, je da ga je predsednica 
ZOSS odslovila, ker naj ne bi imela teh podatkov. Predsednik DOS Gorenjske je nato rekel, 
da je sekretar tekmovanj OZS izjavil, da gospod Končnik manipulira z gorenjskimi sodniki in 
jih zavaja z raznoraznimi izjavami. Predsednik DOS Gorenjske je nato izrazil željo, da se 
predsedstvo ZOSS pogovori s predsednikom SK ZOSS, kajti, kot je povedal, naj bi 
predsednik SK ZOSS manipuliral z drugimi člani ZOSS in jih zavajal. Povedal je, da se 
predsednik SK ZOSS vedno spravi na nekoga in se vpleta v njegovo delo. Trenutno se je 
predsednik SK ZOSS, po mnenju predsednika DOS Gorenjska, spravil nanj osebno, torej na 
g. Hrovata. Povedal je, da od predsednika SK ZOSS prejema dopise o pomanjkljivo 
napisanih ocenah sojenja. Nato je pojasnil, da je vse svoje komentarje dal pregledati 
slavistki, ki mu je odgovorila, da je vse jasno napisano in ne glede na to, da se ona na šport 
ne spozna, vse komentarje razume. Slavistka mu je pojasnila, da ne glede na to, kako so 
postavljena ločila, da je vsebina še vedno razumljiva. Povedal je, da se ločila v stavkih 
uporabljajo, kadar želi nekdo nekaj poudariti. 
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Predsednica ZOSS je nato povedala, da je avtonomna pravice SK ZOSS, da sprejme, kdo 
bo delegat-kontrolor in kdo ne in tega ne bo komentirala. Ravno tako je povedala, da ne bo 
komentirala dopisovanja med predsednikom SK ZOSS in predsednikom DOS Gorenjske. 
Predlagala pa je, da se na temo pisanja komentarjev pri ocenjevanju posebej pogovorijo in 
zadeve razrešijo.  
 
Predsednik SK ZOSS je nato povedal, da bo SK ZOSS imela sestanek, na katerega bo 
vabljen tudi delegat-kontrolor Hrovat Brane in da bodo vse razčistili na tem sestanku. Na 
sestanek se lahko povabi tudi sodnike in bodo vse stvari razrešili na sestanku. S tem se je 
strinjala tudi članica predsedstva ZOSS, da je to stvar SK ZOSS in naj te stvari razrešijo na 
njihovih sestankih. 
Predsednik SK ZOSS je nato še pojasnil, da je v pravilniku SK ZOSS napisano, da 
predsednik SK ZOSS spremlja komentarje delegatov-kontrolorjev in v kolikor je karkoli 
sporno, da le te komentarje pošlje še dvema članoma SK ZOSS. V kolikor se tudi preostala 
dva člana strinjata, da je komentar napisan nejasno, potem predsednik SK ZOSS o tem 
obvesti delegata-kontrolorja, ki je komentar napisal. To je postopek, ki je v uporabi že dve 
leti.  
 
Predsednik DOS Gorenjske je nato še povedal, da ima pripravljen dopis za člane 
predsedstva vendar jim ga ne bo dal. Predsednica ZOSS mu je povedala, da v kolikor želi 
lahko članom predsedstva preda dopis, ki ga ima pripravljenega, vendar je g. Hrovat to 
odklonil. 
 
 Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da je bil na eni izmed tekem 3. DOL incident 
in sicer fizični napad na drugega sodnika s strani trenerja. Povedala je, da je OZS sprožila 
disciplinski postopek zoper trenerja, ki je fizično napadel sodnika, hkrati pa je bil s strani 
OZS sprejet tudi sklep, da omenjeni trener ne sme opravljati nobene funkcije na področju 
odbojke na območju Republike Slovenije. Člane predsedstva ZOSS je zanimalo, ali bo o tem 
dogodku obveščena tudi javnost ali bo to interno in se o tem ne bo seznanilo javnosti. 
Sekretar tekmovanj OZS pravi, da je potrebno počakati na sklep disciplinskega sodnika 
OZS. Člani predsedstva ZOSS so mnenja, da bi morala PR služba OZS na spletno stran in 
na druge kanale obveščanja plasirati novico, kaj se je s tem trenerjem zgodilo.  
 
Sklep 3/11: SK ZOSS mora organizirati sestanek (lahko tudi v okviru redne seje) ter 
nanj povabiti g. Hrovata, da bodo razrešili zadeve glede pisanja komentarjev pri 
ocenjevanju sodnikov. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 19:10 uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 

 
 


