
DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA
UPRAVNI IN STROKOVNI ODBOR

DATUM: 16. 12. 2008

ZAPISNIK ZDRUŽENEGA SESTANKA UPRAVNEGA, NADZORNEGA IN 
STROKOVNEGA ODBORA TER DISCIPLINSKE KOMISIJE

Prisotni: Aco Kramar, Jana Prešeren, Dejan Perčič, Mihajlo Milojevič, Primož Tratnik, 
Daniel Sever, Andrej Krička, Iso Adrovič, Boštjan Poglajen in Kaja Maršič

Upravičeno odsotni: Dejan Jovanovič, Janez Šuštaršič

Ad.1)
Na prvi ligi, oziroma tam kjer je prisoten delegat, naj se v potnih stroških obračuna 30 
minut pred tekmo in 60 minut po tekmi. Predlog za to spremembo naj se naslovi na 
predsedstvo ZOSS.

Sklep 1: Društvo DOS Ljubljana na predsedstvo ZOSS poda predlog za 
spremembo obračunavanja potnih stroškov za tekme na prvi ligi, oziroma za 
tiste tekme kjer je prisoten delegat.

Ad.2)
Dejan Perčič je podal pripombe na zapisnik seje ZOSS. Ne strinja se s tem, da 
Mihajlo Milojevič, tajnik ZOSS, znotraj svojega delovnega časa ne sme soditi tekem. 
Meni, da če je to potrebno, oziroma če ni mogoče dobiti drugega sodnika, Mihajlo 
odsodi tekmo tudi znotraj svojega delovnega časa, vendar se mu čas odsotnosti z 
dela seveda ustrezno upošteva.

Sklep 2: Poda se ugovor na zapisnik seje ZOSS ter predlaga, da naj Mihajlo 
Milojevič sodi tudi tekme znotraj uradnega delovnega časa, če je to potrebno.

Ad.3)
Mihajlo Milojevič je razložil probleme, ki jih ima pri obračunih. Specifikacije tako za 
klube kot tudi sodnike sedaj izdeluje on. V prihodnje naj se to ne bi več dogajalo in 
naj bi opravljal zgolj svoje delo, ki se tiče samo sodnikov. Za specifikacije, ki so 
povezane s klubi naj poskrbi nekdo drug.
Omenjeno je bilo stanje, ki se tiče izplačevanja potnih stroškov s strani klubov ter 
kazni, ki klube lahko doletijo ob neplačevanju. Mihajlo Milojevič je dejal, da ta sistem 
v redu deluje.

Sklep 3: Mihajlo Milojevič naj v prihodnje izdeluje le specifikacije za sodnike, 
specifikacijo za klube pa mu naj pomaga narediti pisarna OZS.



Ad.4) 
Primož Tratnik je izpostavil problem mladih sodnikov, ki še vedno prepozno javljajo 
zamenjave sojenja ali še slabše, jih sploh ne javljajo. Sodniki, ki že več let sodijo 
zamenjave več ali manj dosledno upoštevajo, a po večini še vedno ne iščejo 
zamenjav sami. Vsi prisotni so se strinjali naj se neupravičenih odpovedi ne tolerira in 
še enkrat poudarili naj sodniki sami poskrbijo za svoje menjave. Primož Tratnik naj 
vsem sodnikom napiše, da se komunicira in pošilja delegacije samo prek e-mailov.
Primož Tratnik je v svojem poročilu o delegiranju predstavil poglede na do takrat 
odsojene tekme ter povedal, da opaža premalo javljanja kdaj sodniki sodijo na višjih 
ligah.
Izpostavljen je bil problem obračunavanja potnih stroškov pri vezanih tekmah. Sprejet 
je bil sklep naj se poda predlog za razrešitev tega problema na ZOSS.
Omenjen je bil tudi problem, da se na tekmah pojavlja samo en sodnik in zapisničar. 
Podan je bil predlog Primožu naj spremlja situacijo in pazi, da ne bodo vedno 
oškodovani isti klubi ter da se v primeru, da je že v naprej znano, da bo tekma rizična 
ne glede na vse, na to tekmo zagotovi dva sodnika.

Sklep 4: Še enkrat naj se poudari in obvesti sodnike, da morajo za svoje 
zamenjave sami poskrbeti ter da se komunicira prek e-mailov.

Sklep 5: Na ZOSS se poda predlog za razrešitev problema izračunavanja potnih 
stroškov pri vezanih tekmah.

Sklep 6: Primož Tratnik naj bo pri delegiranju pozoren, da ne bo prihajalo 
vedno pri istih klubih do situacij, da sodi samo en sodnik ter da se že v naprej 
preveri, če so kakšne tekme rizične ter tam zagotovi ustrezno število sodnikov.

Ad.5 ) 
Izpostavljen je bil problem plačila potnih stroškov linijskih sodnikov za tekme finala 
pokala. Podano je bilo nestrinjanje, da se plača potne stroške samo za en avto.

Sklep 7: Na ZOSS se poda ugovor na izračun potnih stroškov za prevoz 
linijskih sodnikov na tekme finala pokala.

Ad. 6)
Društvo DOS Ljubljana je dobilo prošnjo od DOS Gorenjska, da bi kupili program za 
delegiranje. Po dogovoru z Boštjanom Poglajnom je bilo sklenjeno, da se pošlje na 
DOSe ponudba, da se program prodaja po 500Eur. 

Sklep 8. Zainteresiranim DOSom se pošlje ponudba za prodajo programa za 
delegiranje v višini 500 Eur.

Ad 7)
Finančno stanje društva je pozitivno. Sodnike naj se ponovno opomni, da morajo bolj 
redno pošiljati potne naloge. 



Sklep 9: Sodnike se ponovno opozori naj potne naloge redno pošiljajo.
 

Ad 8)
Potekal je govor o naraščajočem številu seminarjev, tako za začetnike, kot tudi 
licenčnih seminarjev. Ponovno je bilo poudarjeno, da bo v naslednjem letu samo en 
licenčni seminar in sicer drugo nedeljo v septembru v Kamniku. Ta seminar bo prav 
tako tudi za sodnike začetnike.  Za vsak nadaljnji seminar, ki bo naknadno 
organiziran, bo potrebno plačati kotizacijo v višini okoli 20 Eur, ki jo bo dobil 
predavatelj.

Sklep 10: Ponovno se poudari, da bo naslednje leto samo en licenčni seminar 
in sicer drugo nedeljo v septembru v Kamniku. Vsi nadaljnji seminarji bodo 
plačljivi.

Ad 9)
Potrebno je poskrbeti za opremo novih sodnikov. Le ti morajo imeti na tekmah, ki jih 
sodijo vsaj majice. Posredovati jim je potrebno obrazce.

Sklep 11: Novim sodnikom se pošlje obrazce za opremo, saj morajo na tekmah 
nositi vsaj uradne majice.

Sklep 12: V začetku februarja naj se pošlje e-mail DOS Koroška, ali bodo 
organizirali 2. Tradicionalni turnir DOSov.

 


