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DRUŠTVO ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA 

UPRAVNI ODBOR 

 

10. oktober 2022 

 

ZAPISNIK 5. SEJE UPRAVNEGA ODBORA DOS LJUBLJANA 
 

Seja je bila 10. oktobra 2022 s pričetkom ob 20.45 uri. Seja je potekala preko aplikacije ZOOM. 

Prisotni člani: Mihajlo Milojević, Jana Prešeren, Dejan Perčič, Franci Kramar, Gašper Hribar in 

Lina Pajnik 

Ostali prisotni: Rok Zajec 

 

PREDLAGANI DNEVNI RED: 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 4. seje UO 
3. Aktivnost sodnikov in spremembe pravilnika o aktivnosti 
4. Razno 

 
AD 1 
 
Predsednik društva Mihajlo Milojević je predstavil dnevni red seje, na katerega prisotni člani 
niso imeli dopolnil ali pripomb. 
 
Sklep 4/2022: UO potrjuje predlagani dnevni red 5. seje. 
 
AD 2 
 
Člani UO su prejeli zapisnik 4. seje v gradivu za sejo. Na zapisnik ni bilo pripomb. 
 
Sklep 5/2022: UO DOS Ljubljana potrjuje zapisnik 3. seje upravnega odbora. 
 
AD 3 
 
Predsednik društva je besedo predal blagajniku društva, ki je predstavil stanje točk aktivnosti 
v letošnji sezoni. Številni sodniki, predvsem mlajši oz. novi sodniki so uvrščeni v najnižji (4.) 
razred aktivnosti, zelo veliko sodnikov pa je uvrščeno tudi v 2. oz. 3. razred aktivnosti. Glede 
na zelo specifično sezono, ki je za nami in je bila še vedno močno pod vplivom epidemije 
COVID-19, predlaga, da se vse sodnike uvrsti en razred aktivnosti višje.  UO DOS Ljubljana 
soglasno sprejme sklep: 
 
Sklep 6/2022: V tekmovalni sezoni se sodnike, uvrščene v. 2., 3. in 4. razred aktivnosti uvrsti 
en razred višje, kot bi bili uvrščeni glede na število doseženih točk v sezoni 2021/2022. 
 
Predsednik društva izpostavi, da je bilo v preteklem letu zelo malo storjeno na področju 
informiranja sodnikov o točkah aktivnosti. Člani UO se strinjajo, da je potrebno več delati na 
obveščanju sodnikov o točkah aktivnosti. 
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Člani UO so pregledali trenutno veljavni pravilnik o aktivnosti in razpravljali o več točkah 
pravilnika: 

- Aktivnosti, ki prinašajo točke aktivnosti (črtanje in dodajanje aktivnosti) 
- Vrednotenje nekaterih aktivnosti (pošiljanje potnih nalogov, udeležba na skupščini, …) 
- Smiselnost točk za celodnevno razpoložljivost 

 
Črtajo se točke aktivnosti, prejete za celodnevno dosegljivost ob vikendih. Trenutni sistem 
delegacij spodbuja čim bolj ažurno javljanje zasedenosti. Tako so sodniki, ki redno in vestno 
vnašajo svojo zasedenost kaznovani, saj ne prejmejo točk aktivnost za to alinejo. 
Z letošnjo sezono ne bo potrebno 2x letno pošiljati potnih nalogov blagajniku društva. Namesto 
tega bomo sodniki 1x letno poslali zbirnik potovanj. Zato se število točk za to aktivnost podvoji. 
Novost je tudi ovrednotenje zamenjave sodnika, ki je prejel delegacijo in se ne more odzvati 
na le to. Točke aktivnosti prejme sodnik, ki zamenja kolega sodnika, zamenjavo pa izvedeta v 
sistemu ZOSS. Prav tako točke aktivnosti prejmejo sodniki, ki bodo sodili šolska tekmovanja v 
dopoldanskem času med tednom, ko imamo največje težave z zagotavljanjem sodnikov. 
 
 
Po razpravi je UO DOS Ljubljana sprejel spremembe pravilnika o vrednotenju aktivnosti v 
Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana. 
 
Sklep 7/2022: UO DOS Ljubljana sprejema dopolnjen Pravilnik o vrednotenju aktivnosti v 
Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana. 
 
Čistopis pravilnika je priloga zapisnika. 
 
AD 4 
 

• Pooblaščenec za delegiranje je izpostavil problematiko tekmovanj, ki potekajo v 
dopoldanskem času in Univerzitetne odbojkarske lige (UOL), ki poteka v poznem 
večernem času. Za obe tekmovanji je zelo težko zagotoviti sodnike, saj imajo vsi 
obveznosti – šola, služba, …). Sojenje tekmovanj v dopoldanskem času je UO društva 
vključil v seznam aktivnosti, ki prinašajo točke aktivnosti (poleg nadomestila za sojenje 
in potnih stroškov). Predsednik društva organizira sestanek z organizatorjem UOL, na 
katerem se predstavi težave pri zagotavljanju sodnikov in morebitne rešitve.  

 
  
 
Seja se je zaključila ob 21.45. 
 
 
Zapisal: 
 
Mihajlo Milojević 
Predsednik DOS Ljubljana 
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PRAVILNIK O VREDNOTENJU AKTIVNOSTI V DRUŠTVU 

ODBOJKARSKIH SODNIKOV LJUBLJANA 

 

1. člen 

Po Pravilniku o vrednotenju aktivnosti v Društvu odbojkarskih sodnikov Ljubljana (v 

nadaljevanju pravilnik) se vrednoti kakršna koli aktivnost v Društvu odbojkarskih 

sodnikov Ljubljana (v nadaljevanju društvo), kadar člani opravljajo aktivnosti v okviru 

društva. 

2. člen 

Vrednotenje je namenjeno evidentiranju aktivnosti članov v društvu skozi tekmovalno 

sezono. Seznam aktivnosti je opredeljen v 3. členu. Vsaka aktivnost je ovrednotena s 

točkami. 

3. člen 

Aktivnost Točke 

Udeležba na skupščini društva 25 

Udeležba na skupščini ZOSS 10 

Udeležba na seji organa društva (člani komisij) – dokazilo z zapisnikom 10 

Udeležba na izpopolnjevalnih seminarjih v okviru SO društva 10 

Predavanje na izpopolnjevalnih seminarjih v okviru SO društva 10 

Predavanje na seminarju za začetnike (novi sodniki) 10 

Priprava strokovne literature in predavanj (1 delovna ura) 5 

Spremljanje sodnikov na tekmi – z delegacijo Strokovnega odbora 10 

Objava opisa netipične situacije na tekmi na spletni strani društva (odgovor 

pripravi SO) 
5 



 
Društvo odbojkarskih sodnikov Ljubljana Kajuhova 12, 1241 Kamnik info@drustvo-doslj.si 

 
 

Zamenjava sodnika, ki je prejel delegacijo, katere se ne more udeležiti 5 

Pravočasno pošiljanje potnih nalogov – skladno z navodili Upravnega 

odbora društva 
20 

En ogled tekme finala DP ali finala Pokala Slovenije – dokazilo z vstopnico 5 

Predlog za izboljšave, spremembe v delovanju DOS Ljubljana itd. 5 

Sojenje šolskih tekmovanj (od ponedeljka do petka) 10 

Morebitne druge aktivnosti – število točk potrjuje Upravni odbor društva  

 

4. člen 

Točke, zbrane z aktivnostmi, vplivajo na status (uvrstitev v aktivnostni razred) 

posameznega člana v naslednji tekmovalni sezoni, kar je razvidno iz spodnje tabele. 

Subvencija opreme se ne nanaša na uradno sodniško opremo (sodniška majica, 

sodniške hlače, grb ZOSS) ampak na dodatno opremo, ki jo društvo ponudi svojim 

članom glede na razpoložljiva sredstva. 

Sodniki, ki v tekoči sezoni začenjajo s sojenjem (novi člani), se uvrstijo v 1. aktivnostni 

razred, prizna se jim tudi 50-odstotna subvencija pri dodatni opremi, ki jo DOS 

Ljubljana ponudi svojim članom 

Aktivnostni 

razred 

Število zbranih 

točk 

Odbitek – delovanje 

društva 

Subvencija pri 

dodatni opremi 

1 60+ 5 % 100 % 

2 45–59 6 % 75 % 

3 25–44 7 % 50 % 

4 0–25 10 % 0 % 
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5. člen 

Uvrstitev sodnikov v aktivnostne razrede se izračuna pred začetkom vsake tekmovalne 

sezone, ki traja od 10. junija predhodnega leta do 9. junija tekočega leta. Uvrstitev 

sodnikov v aktivnostne razrede velja za celotno tekmovalno sezono in se med sezono 

ne more spremeniti. 

 

6. člen 

Ta pravilnik je sprejel UO društva na seji dne 10. 10. 2022. Pravilnik se začne 

uporabljati z dnem sprejetja. 

 

Za tolmačenje tega pravilnika je pristojni UO DOS Ljubljana. 

  

Ljubljana, dne 10. 10. 2022 

 

Predsednik DOS Ljubljana 

Mihajlo Milojević 

 

 


