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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
PREDSEDSTVO ZOSS 
 
Maribor, 27.12. 2017 
 
ZAPISNIK 4. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS 
 
Seja predsedstva ZOSS je bila 27.12.2017 v prostorih pisarne MT Biro v Mariboru. Seja se 
je začela ob 9.00 uri. 
 
Prisotni člani predsedstva:Jana Prešeren, Sebastjan Mavrič,Mojca Tovornik,Bernard 
Valentar in Daniel Atanasov. 
Ostali prisotni: Gregor Novak. 
Sejo je sklicala in vodila predsednica ZOSS Jana Prešeren. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje predsedstva ZOSS 
3. Obravnava pritožbe sodnika Dejana Perčiča na sklep disciplinskega sodnika  
4. Obravnava pritožbe sodnika Dejana Jovanoviča na sklep disciplinskega sodnika  

 
Ad. 1) 
Predsednica ZOSS je predlagala, da se dnevni red spremeni tako, da se - črta druga točka 
(Pregled in potrditev zapisnika 3. seje predsedstva ZOSS), saj bo predsedstvo ZOSS 
zapisnik te seje pregledalo in potrdilo na naslednji seji), ostale točke se ustrezno 
preštevilčijo, tako da je dnevni red sledeč: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava pritožbe sodnika Dejana Perčiča na sklep disciplinskega sodnika  
3. Obravnava pritožbe sodnika Dejana Jovanoviča na sklep disciplinskega sodnika  

 
Sklep4/1: Predsedstvo ZOSS soglasno potrjuje, da se z dnevnega reda črta druga 
točka - ter da se ostale točke dnevnega reda ustrezno preštevilčijo. 
 
 
Ad. 2) 
Najprej je sekretar ZOSS vse prisotne seznanil, da bo 4. seja predsedstva ZOSS posneta ter 
da bo posnetek hranjen v arhivu ZOSS.  
Predsednica ZOSS je člane predsedstva ZOSS seznanila, da sta sodnika Dejan Perčič in  
Dejan Jovanovič sklep Disciplinskega sodnika ZOSS, ,prejela 28.11.2017. Pritožbi na sklep 
disciplinskega sodnika ZOSS s strani sodnika Dejana Perčiča in  Dejana Jovanoviča sta bili 
vloženi 5.12.2017. Skladno z 18. členom disciplinskega pravilnika ZOSS  mora biti pritožba 
vložena v osmih dneh od prejema sklepa disciplinskega sodnika ZOSS. Predsedstvo ZOSS 
ugotavlja, da sta bili pritožbi vloženi skladno z določili Disciplinskega pravilnika ZOSS. 
Predsednica ZOSS je prisotne seznanila, da lahko člani predsedstva ZOSS odločajo skladno 
z 19. členom disciplinskega pravilnika, in sicer kot drugostopenjski organ,in  da ima 
predsedstvo skladno s tem členom pravilnika tri možnosti: 
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 da pritožbo zavrže kot prepozno ali nedovoljeno 
 da pritožbo zavrne kot neutemeljeno in potrdi sklep disciplinskega sodnika 
 da samo opravi obravnavo in izvede dokaze ter o zadevi odloči. 

Predsednica ZOSS je nato vse člane predsedstva ZOSS seznanila, da se bo iz tretje točke 
dnevnega reda (3. Obravnava pritožbe sodnika Dejana Jovanoviča na sklep disciplinskega sodnika ) izvzela in 
sicer iz objektivnih razlogov (predsednica ZOSS je partnerica sodnika Dejana Jovanoviča). 
Ravno tako je prisotne prosila, da tudi pri drugi točki (2. Obravnava pritožbe sodnika Dejana Perčiča na 

sklep disciplinskega sodnika)najprej podajo svoje mnenje ostali člani predsedstva ZOSS. Povedala 
je, da ona sicer svoje mnenje ima vendar želi, da najprej svoje stališče povedo ostali člani 
predsedstva ZOSS. 
Svoje mnenje je najprej povedal podpredsednik predsedstva ZOSS in pojasnil, da je zadevo 
prebral, in da bi začel pri sami najavi disciplinskega postopka ter da se je potrebno držati 
pravilnikov tako kot v Sloveniji velja in sicer vsake črke zakona (ne glede na to ali je 
disciplinski pravilnik zastarel). Pomembno je, kaj je napisano v disciplinskem pravilniku in 
tega se je potrebno držati. Kako je pravilnik napisan je stvar drugih in trenutno je potrebno 
upoštevati trenutno veljaven disciplinski pravilnik. Povedal je, da že sama uvedba 
disciplinskega postopka  ni v skladu z disciplinskim pravilnikom. Posledično je vse ostalo 
nično, kajti napaka se je zgodila že pri sami uvedbi disciplinskega postopka. Ostali trije člani 
so se strinjali s tem, kar je povedal podpredsednik predsedstva ZOSS. Na koncu je svoje 
mnenje povedala še predsednica ZOSS in sicer, da sta oba sodnika iz DOS-a iz katerega 
prihaja tudi sama, primer pa je še posebej občutljiv tudi zaradi dejstva, da je Dejan 
Jovanovič njen partner. Povedala je, da je njeno mnenje isto kot mnenje ostalih štirih članov 
predsedstva ZOSS, vendar, kot je navedla že na začetku seje, ni želela, da bi njeno mnenje 
kakorkoli vplivalo na odločitev kateregakoli člana predsedstva ZOSS, zato ga je izrazila 
zadnja. Prisotne je tudi seznanila, da je bil na NO ZOSS podan predlog za preverjanje 
zakonitosti postopkov Disciplinskega sodnika ZOSS. NO je namreč tisti organ, ki preverja 
delovanje vseh organov, vključno s predsedstvom ZOSS. NO ZOSS bi načeloma moral 
preverjati proceduralne postopke in ne vsebinske. Predsednica ZOSS je povedala tudi, da je 
pred sejo prosila predsednika NO ZOSS za  stališče NO glede te zadeve, ki jo je NO prejel v 
obravnavo, ker bi predsedstvu stališče NO koristilo pri odločanju, vendar odgovora ni prejela. 
S tem seveda ni nič narobe, saj NO predsednici oz. predsedstvu ni bilo dolžno podati 
svojega mnenja. . Nato je predsednica naredila povzetek stališč članov predsedstva in sicer, 
ugotavlja, da predsedstvo pritožbe ni zavrnilo kot prepozno ali nedovoljeno in da je tudi ni 
ocenilo kot neutemeljeno, temveč da je predsedstvo opravilo obravnavo. Na obravnavi je 
predsedstvo ugotovilo, da je bil sam postopek uvedbe disciplinskega postopka napačno 
izveden. Predsedstvo ZOSS odloči, da se pritožbi ugodi zaradi neustreznosti postopka oz. 
postopka, ki ni bil izveden skladno s trenutno veljavnim Disciplinskim pravilnikom ZOSS in  
ugotavlja, da je sklep disciplinskega sodnika neveljaven 
Prisotni so se strinjali, da vse zgoraj napisano velja za obe pritožbi in sicer za pritožbo na 
sklep disciplinskega sodnika glede Dejana Perčiča in  za pritožbo na sklep disciplinskega 
sodnika glede Dejana Jovanoviča. 
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Sklep 4/2: Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da je bila pritožba sodnika Dejana Perčiča na 
sklep disciplinskega sodnika ZOSS vložena skladno z Disciplinskim pravilnikom 
ZOSS, in sicer znotraj osemdnevnega roka od prejema sklepa Disciplinskega sodnika 
ZOSS do vložitve pritožbe.  
 
Sklep 4/3: Predsedstvo ZOSS ugotavlja, da je bila pritožba sodnika Dejana Jovanoviča 
na sklep disciplinskega sodnika ZOSS vložena skladno z Disciplinskim pravilnikom 
ZOSS, in sicer znotraj osemdnevnega roka od prejema sklepa Disciplinskega sodnika 
ZOSS do vložitve pritožbe.  
 
Sklep 4/4:Predsedstvo ZOSS odloči, da se pritožbi sodnika Dejana Perčiča ugodi 
zaradi neustreznosti postopka pri uvedbi disciplinskega postopka oz. ker uvedba 
postopka ni bila izvedena skladno s trenutno veljavnim Disciplinskim pravilnikom 
ZOSS. Posledično predsedstvo ZOSS ugotavlja, da je sklep disciplinskega sodnika 
ZOSS neveljaven. 
 
Sklep 4/5:Predsedstvo ZOSS odloči, da se pritožbi sodnika Dejana Jovanoviča ugodi 
zaradi neustreznosti postopka pri uvedbi disciplinskega postopka oz. ker uvedba 
postopka ni bila izvedena skladno s trenutno veljavnim Disciplinskim pravilnikom 
ZOSS. Posledično predsedstvo ZOSS ugotavlja, da je sklep disciplinskega sodnika 
ZOSS neveljaven. 
 
 
Seja se je zaključila ob 9:25uri. 
 
 
Zapisal: 
Sekretar ZOSS        Predsednica  ZOSS 
Gregor Novak         Jana Prešeren 
 
 


