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NEDELEGIRANJE SODNIKOV ZOSS NA TEKMOVANJA POD OKRILJEM OZS 
 
Spoštovani! 
 
Predsedstvo ZOSS je 21. 9. 2010 prejelo predlog Odbojkarske zveze Slovenije  o spremembi 
načina obračunavanja potnih stroškov z dne 21. 9 .2010. Po negativnem odgovoru na ta predlog 
je predsedstvo ZOSS 22. 9. 2010  prejelo obvestilo o spremembi načina obračunavanja  potnih 
stroškov kot odgovor na negativno mnenje predsedstva ZOSS o tej spremembi. 
 
Predsedstvo ZOSS zastopa stališče, da je predlog spremembe načina obračunavanja potnih 
stroškov neprimeren, saj se ne vozijo vsi sodniki po avtocestah. Tisti, ki se vozijo po avtocestah 
imajo strošek vinjete, ki ni nikjer upoštevan. Prav tako je potrebno upoštevati tudi amortizacijo 
vozila, ter dejstvo, da  sodniki potujejo tudi v nočnih urah ter po vseh vremenskih razmerah. Poleg 
tega je predlog s strani OZS prišel prepozno (kljub pravočasni oddaji predloga ZOSSa in 
predhodnem dogovoru z OZS v lanskem letu, kako bomo to vprašanje reševali za leto 2010/11) in 
ni bil  mogoč ustrezen dialog na to temo. Posledično je večina komunikacije potekala preko 
elektronske pošte, kar pa ni pravi način za usklajevanje glede tako pomembnih zadev. Na 
skupnem sestanku ZOSS in OZS dne 2. 9. 2010 je bilo dogovorjeno, da se bo način 
obračunavanja sodniških stroškov usklajevalo za naslednjo tekmovalno sezono. 
 
Predsedstvo ZOSS bi sicer bilo pripravljeno pristati na, po vaši oceni, bolj realno potovalno hitrost 
(60km/h), vendar posledično predlagamo realnejši obračun potnih stroškov (npr. dvig kilometrine 
na 0,30€/km). 
 
Glede na to, da OZS samovoljno postavlja nova »pravila igre«, ki močno posegajo v sodnikove 
pravice,  je predsedstvo ZOSS korespondenčno sprejelo sklep: 
 
Sklep: Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije od 24. 9. 2010 do nadaljnega oz. do 
doseženega dogovora o načinu obračunavanja  potnih stroškov, ne bo delegirala sodnike 
ZOSS na tekmovanja pod okriljem OZS. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
Predsedstvo ZOSS 
Boris Spačal 
Predsednik ZOSS 


