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DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA 

UPRAVNI ODBOR 

 

18. maj 2022 

 

ZAPISNIK 3. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA 
 

Seja je bila izvedena 18. maja 2022 v Ljubljani, Ulica Lili Novy 36, s pričetkom ob 19.00. 

Prisotni člani: Mihajlo Milojević, Jana Prešeren, Franci Kramar, Rok Zajec, Gašper Hribar 

Upravičeno odsotna: Lina Pajnik, Dejan Perčič 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Točke aktivnosti (skupščina ZOSS) 
3. Zaključek tekmovalne sezone 
4. Finale lige prvakov v Ljubljani 
5. Pridobivanje novih sodnikov, delegiranje, napredovanje 
6. Izplačila in finance 

7. Razno 
 
AD 1 
 
Predsednik društva Mihajlo Milojević predstavi dnevni red seje, na katerega prisotni člani niso 
imeli dopolnil ali pripomb. Člani so Mihajlu čestitali za napredovanje v mednarodnega sodnika, 
ki mu je to uspelo kot enemu prvih v našem društvu. 
 
AD 2 
 
Skupščina ZOSS je potekala 31.3.2022 v Novi Gorici. DOS Ljubljana je predstavljalo 5 
delegatov: Jana Prešeren, Ajda Cilenšek, Rok Zajec, Brane Maček in Gašper Hribar. Prisotnim 
se za sodelovanje na skupščini pripišejo točke aktivnosti. Na prvotni termin sta se prijavila tudi 
Klara Srša in Franci Kramar, ki pa kasneje zaradi novega termina nista uspela. Ker sta vseeno 
pokazala voljo pri sodelovanju, se jima dodeli polovične točke aktivnosti. 
 
AD 3 
 
V tekmovalni sezoni je bil uspešno izveden Seminar za nove sodnike in skupščina. Zaključno 
sankanje pa je bilo zaradi slabih epidemioloških razmer odpovedano. V ta namen se bo UO 
potrudil organizirati zaključni piknik, ki bo predvidoma potekal v prvi polovici junija. Zadnji turnir 
dvoranske odbojke bo potekal med 4. in 5. junijem. 
 
AD 4 
 
V nedeljo, 22.5.2022, bo v dvorani Stožice potekal finalni turnir lige prvakov. DOS Ljubljana bo 
na turnirju priskrbela linijske sodnike in zapisnikarje, za katere je v petek, 20.5.2022 
organizirana tudi sodniška klinika, na kateri se bodo seznanili o podrobnostih. Člani društva so 
lahko kupili karte preko društva po malenkost nižji ceni. Skupaj je bilo naročenih 11 kart, 
sodnikom pa bo cena kart odbita od predvidenega zaslužka. 
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AD 5 
 
Odbojkarski klub Logatec naj bi zaradi pomankanja sodnikov v njihovi regiji organiziral seminar 
za nove sodnike, ki pa kasneje ni bil organiziran oziroma se niso več oglasili. DOS Ljubljana 
bo enako kot lansko leto organiziral seminar v septembru, ki naj bi trajal 2 dni. 
 
V letošnji sezoni je bilo kar nekaj zasedenosti, še posebej v zaključku sezone. Pri ostalih DOS-
ih naj se preveri, če imajo oni podobne težave. Kljub temu smo zaradi dovolj velikega števila 
sodnikov pokriti večino letošnjih tekem. Na zaključnem pikniku naj se sodnikom izda anketa o 
rešitvi problema zasedenosti. Namen je, da bi dobili povratno informacijo sodnikov, kaj bi bilo 
potrebno, da bi vpisovali manj zasedenosti.  
 
AD 6 
 
3.5.2022 je bilo izplačilo vseh tekem državnega prvenstva, ki so bile izvedene konca meseca 
februarja. Na računu je ostalo še dovolj denarja za izplačilo tekem mednarodnih tekmovanj, 
zato so bile 20.5.2022 izplačane tudi te. Upravni odbor predvideva, da bo sredstva za tekme 
v marcu prejel konec maja. 
 
Plačila so bila tudi to sezono precej pozna. Problem je z potrjevanjem zapisnikov oziroma 
sodniškega zbora, zato odbor predlaga sledeči spremembi: 
 

1. Prvi sodnik v sistemu ZOSS vnese (potrdi) sodniške funkcije glede na tekmo. 
2. Slika del zapisnika, kjer so napisani sodniki in to naloži v sistem. 

 
Obstajata odbojkarska kluba, ki potne stroške plačujeta ob koncu sezone. Zaradi nižjih bančnih 
stroškov, bi tak način uvedli tudi v ostalih klubih, čemur pa DOS Ljubljana nasprotuje. Zaradi 
tega bi sodniki veliko kasneje dobili poravnane potne stroške.  
 
Odbor je obravnaval tudi primer nove sodnice, ki ni pravilno oddala potnih nalogov, zato je 
dobila 10% odbitka. Glede na to, da novi sodniki še ne poznajo dobro postopkov, se člani 
odbora strinjajo, da bi nove sodnike prvo leto opozorili na njihovo napako in jih vodili skozi 
postopek. Če se bi se napaka ponovila, pa bi sledil odbitek, tako kot je to narejeno sedaj. 
Upravni odbor bo preveril pri blagajniku, če je kazen za to sodnico možno razveljaviti. 
 
Prav tako je odbor obravnaval vprašanje glede provizije banke za vsako izplačilo, v vrednosti 
0,35 eur, ki ga plača sodnik. Glede na to, da se na začetku sezone plača članarina, bi bilo 
smiselno, da ta strošek poravna DOS Ljubljana. Upravni odbor ne razpolaga z natančnimi 
podatki o skupnem strošku, zato se zaveže, da bo tega preveril pri blagajniku. 
 
AD 7 
 
Na skupščini ZOSS je bilo podanih nekaj informacij glede opreme. Kratke majice bodo na voljo 
junija, zato bo potrebno članom našega DOS potrebno poslati obvestilo o naročilu. Majice z 
dolgimi rokavi bodo v prihodnje konvekcijske. Naknadno bo mogoče prilagajati dolžino rokava, 
ki jo bo moral sodnik sporočiti sam. Mere za hlače bodo nekoliko poenostavljene, da se bodo 
sodniki lahko lažje pomerili. 
 
Odbor se sprašuje zakaj morajo finalne tekme nižjih kategorij soditi le sodniki A liste. Na 
strokovno komisijo ZOSS se mora vložiti pobuda, da lahko te tekme sodijo tudi mladi in 
obetavni sodniki, ki bodo predlagani za napredovanje v višje range. 
 
Dodatno je še nekaj predlogov za izboljšavo sistema ZOSS. V primeru odpovedi morajo 
spremembe bolj očitno utripati delegatorju, da jih lahko lažje opazi. Prav tako je bilo opaženo 
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odstopanje v statistiki tekem. Nekateri zapisnikarji so bili na nekaj tekmah zapisani kot prvi 
sodniki, kar očitno ni pravilno. Spremembi sta že bili predlagani sekretarju ZOSS. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30. 
 
 
Zapisal: 
Gašper Hribar        Mihajlo Milojević 
Tajnik DOS Ljubljana       Predsednik DOS Ljubljana 
 
 
       
 


