
 
 

 
DOGOVOR O SODELOVANJU 

MED 
 

ODBOJKARSKO ZVEZO SLOVENIJE  
IN 

ZVEZO ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 
 
 

1. Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZOSS) 
kot samostojna pravna oseba in Odbojkarska zveza Slovenije (v 
nadaljevanju OZS) ugotavljata, da imata skupni interes sodelovanja na 
področ ju športa odbojka. 
 
2. ZOSS v okviru tega dogovora zagotavlja č lane sodniškega zbora 
za sojenje na odbojkarskih tekmah pod okril jem OZS, kot je nevedeno 
v tabeli, ki je priloga tega dogovora.  
 
3. ČIani sodniškega zbora so za svoje delo-sojenje plačani skladno 
z uradno potrjenimi sodniškimi taksami (po pri loženi tabeli). Sodniške 
takse v skladu z medsebojnim dogovorom pred začetkom tekmovalne 
sezone 11/12 potrdita ZOSS in OZS in sicer vel jajo za sezono 11/12. 
Takse za sezono 12/13 se potrdijo najkasneje do 1.6.2012. 
 
4. ZOSS zaračunava stroške sojenja in poši l ja račune direktno 
odbojkarskim klubom.  
 
5. V primeru ne poravnavanja le-teh OZS na predlog ZOSS ukrepa 
proti  neplačniku skladno s pravi lniki. Dinamiko plačevanja klubov 
spremlja sekretar ZOSS in v primeru neplačevanja o tem obvesti OZS. 
V vsakem primeru sekretar ZOSS mesečno v pisni obliki  obvesti OZS o 
stanju neplačnikov.  
 
6. ZOSS ima za opravljanje administrativno koordinacijskih nalog 
zaposlenega sekretarja, ki ima delovno mesto na sedežu OZS. Iz 
naslova ZOSS se kri jejo stroški za njegov OD, računovodstvo, 
računalnik+printer in mobilni telefon+pogovori,  OZS pa krije stroške 
najema in stroškov pisarne, administrativnih del,  pisarniškega 
materiala, stacionarnega telefona+pogovorov, uporabe interneta, 
gostovanja na spletni strani OZS.  
 
7. ZOSS za potrebe delovanja lahko koristi  pisarno OZS za 
organizaci jo sestankov članov ZOSS in komisij , vendar le ob 
prisotnosti  predstavnika OZS v njegovem rednem delovnem času. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
8. Na vseh tekmah 1DOL so prisotni delegati OZS, delegate 
kontrolorji pa le toliko, da se zagotovijo minimalne potrebe po števi lu 
ocen. Na 2DOL so delegati-kontrolorj i prisotni na max. treh domačih 
tekmah vsake ekipe. Vsi delegati morajo imeti opravljen seminar 
(l icenca) za delega te, ki ga OZS organizira pred pričetkom vsake 
posamezne sezone.  
 
9.  Pisarna OZS pomaga pri odpošil janju delegacij za tekme, prav 
tako Sekretar tekmovanj kot član Komisi je za delegiranje pri ZOSS 
opravl ja predelegacije na 1DOL in 2DOL. 
 
10. ZOSS najkasneje do 01.09.2011 pripravi predlog sistema 
izobraževanja in nabora novih sodnikov. 
 
11. V sezoni 2011/2012 se prične z uporabo novega elektronskega 
zapisnika in sicer na vseh tekmah v 1DOL. Vsi zapisnikarj i morajo 
opravit i  obvezno izobraževanje in imeti potrjeno licenco za novo 
sezono. 
 
12. V primeru neodsojene tekme krije stoške odpadle tekme ZOSS, v 
kolikor je krivda nedvomno dokazana na strani ZOSS.  
 
13. V primeru sprememb okoliščin al i potreb po dopolnitvi tega 
sporazuma se le tega dopolni s soglasjem predsedstva ZOSS in 
predsedstva OZS. 
 
14. Z dnem podpisa novega sporazuma prenehajo veljat i vsi 
dosedanji dogovori in sporazumi med OZS in ZOSS. 
 
 
 
Ljubl jana, 07.07.2011 
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