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PRAVILNIK O UREDITVI POVRAČIL STROŠKOV ZA ČLANE ZOSS IN 
UREDITVI POSTOPKA ZA POSEBNE ČLANARINE KLUBOV 

ZVEZE ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 
 

1. člen 
 
Vsak sodnik, delegat kontrolor in delegat OZS je za sojenje tekem pod okriljem Odbojkarske 
zveze Slovenije (v nadaljevanju OZS) upravičen do povračila potnih stroškov in dnevnice. 
 
Potne stroške in dnevnico sodniku povrne klub domačina oz. organizator tekmovanja, tekme ali 
turnirja (v nadaljevanju domačina). Višino potnih stroškov (€/km) določi predsedstvo Zveze 
odbojkarskih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZOSS) pred začetkom tekmovalne sezone. 
 

2. člen 
 
Društva odbojkarskih sodnikov od ZOSS prejemajo dotacije za delovanje. Višina dotacije se 
določi glede na število odigranih tekem na njihovem območju.  
 
Klubi, ki nastopajo v tekmovanjih pod okriljem OZS plačujejo posebno sodniško članarino 
ZOSS-u. Posebno sodniško članarino plačajo na podlagi pravilno izstavljenega računa s prilogo s 
strani ZOSS. 

 
ZOSS račune za posebne sodniške članarine izstavlja mesečno. ZOSS pred začetkom uradnih 
tekmovanj pod okriljem OZS za vsak klub posebej pripravi oceno predvidenega zneska posebne 
sodniške članarine za posamezno Državno odbojkarsko ligo. Ta znesek se razdeli na 8 delov oz. 
obrokov za tekmovalno sezono ter se mu prišteje 10% za tekmovanja v mlajših selekcijah. Klubi 
dobijo v tekmovalni sezoni devet računov za posebne sodniške članarine (osem obrokov + 
poračun).  
Višina prvega obroka posebnih sodniških članarin se poveča za 10% (manipulativni stroški). 
Klubom, ki račune poravnajo do dneva zapadlosti računa (do datuma valute), se naslednji račun 
izstavi v višini osnovnega zneska, to je brez povečanja za 10% (manipulativni stroški)..  
Klubom, ki računov ne poravnajo do dneva zapadlosti računa (do datuma valute), se naslednji 
račun ponovno izstavi v višini osnovnega zneska, povečanega za 10% (manipulativni stroški)..  
Ta način obračunavanja se upošteva pri obračunu višine posebnih sodniških nadomestil za vsak 
obrok posebej.  
Po štirih obrokih se ponovno pripravi oceno predvidenega zneska obrokov, ki upošteva že 
obračunane zneske posebnih sodniških članarin ter (predvidene zneske, ki bodo še nastali do 
konca tekmovalne sezone. Zadnji obrok posebnih sodniških članarin je poračun za tekočo 
tekmovalno sezono. 
 

3. člen 
 

Sredstva preplačil (10% manipulativnih stroškov) se po koncu tekoče tekmovalne sezone 
razdelijo po sistemu: 50% za delovanje ZOSS, 50% se vrne plačnikom – klubom, ki so vse 
račune plačali do roka zapadlosti računa. Vračilo plačnikom se izvede v akontacije za naslednjo 
tekmovalno sezono. Obračun akontacije se izvede pri četrtem obroku (za mesec december) 
posebnih sodniških članarin. 
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4. člen 
 

ZOSS klubom, skladno z Navodili za delegiranje ter obračunavanje sodnikov začetnikov 
obračuna kazni za klube, ki na tekmovanjih mini in male odbojke nimajo sodnikov začetnikov. 
Če klub ne zagotovi sodnika začetnika, so uradno delegirani sodniki s strani ZOSS upravičeni do 
posebne sodniške članarine glede na funkcijo, ki jo sodnik opravlja na določeni tekmi 
(zapisnikar, sodnik), klubu pa se zaračuna tudi »kazen«  za sodnika ZOSS, ki je pisal zapisnik 
(kazen = višina sodniškega nadomestila za funkcijo, ki jo sodnik opravlja na tekmi – za vsako 
tekmo). 
Zneski kazni, ki so obračunani klubom kot, ki ne zagotovijo sodnikov začetnikov, ostanejo 
ZOSS. Te-ta tako zbrana sredstva porablja namensko za izobraževanje sodnikov. 
 
 

5. člen 
 
Klubu, ki do roka ne poravna računa za posebno sodniško članarino, se izda opomin. Rok za 
plačilo opomina je 8 dni. V primeru, da klub ne poravna obveznosti določenih v opominu, ZOSS 
poda predlog OZS o suspenzu kluba v vseh kategorijah. OZS je klubu dolžan izdati suspenz v 
skladu s 73. členom tekmovalnega pravilnika OZS. Člane sodniškega zbora se ne glede na izdani 
suspenz delegira na tekme, na katerih nastopajo ekipe suspendiranega kluba. V primeru, da klub 
na dan tekme dostavi s strani banke potrjeno potrdilo o izvedenem plačilu obveznosti iz suspenza 
se tekma odigra. V nasprotnem primeru člani sodniškega zbora v protokol tekme vpišejo, da klub 
ni predložil potrdila o plačilu zapadlih obveznosti in tekme ne sodijo. V tem primeru so sodniki 
upravičeni do povračila potnih stroškov v višini maksimalne kilometrine določene z Uredbo o 
povračilih stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in ustrezne dnevnice. 
 
V primeru, da OZS na predlog ZOSS ne izda suspenza klubu, komisija za delegiranje ne delegira 
sodnike na tekme, na katerih nastopajo ekipe kluba, ki je suspendiran. O tem se s sklepom 
predsedstva ZOSS obvesti pisarna OZS in sodniški zbor, ki je predhodno že bil delegiran na 
omenjeno tekmo.  
 

6. člen 
 
Vsak član sodniškega zbora na tekmi je poleg povračila potnih stroškov upravičen tudi do 
dnevnice, če je odsotnost od doma večja od 6 ur. Odsotnost od doma se izračuna po ključu: 

 
- čas poti na tekmo in nazaj  – določen glede na oddaljenost dvorane od doma – 1 min/km 

- protokol pred tekmo   – 1h 

- čas tekme   – tekma igrana na 3 dobljene nize se vrednoti z 2 urama 
     – tekma igrana na 2 dobljena niza se vrednoti z 1,25h (1 ura, 15 min) 

- protokol po tekmi   – 0,5h  

 
Dnevnice: 
Višina dnevnice je določena z uredbo o povračilu stroškov in jo pred začetkom tekmovalne 
sezone potrdi predsedstvo ZOSS. 
 
Glede na trajanje odsotnosti od doma je član sodniškega zbora upravičen do: 

- majhne dnevnice – nad 6 do 8 ur 
- srednje dnevnice – nad 8 do 12 ur 
- velike dnevnice – nad 12 ur 

 
7. člen 



Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije  Stran 3/3 

 
Član sodniškega zbora mora za povračilo potnih stroškov in dnevnice domačinu predložiti 
pravilno izpolnjen potni nalog. Domačin je dolžan članom sodniškega zbora poravnati potne 
stroške in dnevnice na dan tekme/turnirja z gotovino ali prvi delovni dan po tekmi z nakazilom 
na TRR člana sodniškega zbora, ki ga je navedel na izpolnjenem potnem nalogu. 
 

8. člen 
 
Oddaljenost od dvorane, kjer se igra tekma/turnir v sistem www.zoss.si vpiše sekretar ZOSS in 
je določena za vse sodnike po istem ključu (najhitrejša in možnost uporabe avtoceste), razen v 
izjemnih primerih. Sekretar ZOSS tabelo dopolnjuje sproti pred vsako tekmo/turnirjem, kakor 
tudi za posameznega sodnika, kolikor je to potrebno. 

9. člen 
 
Člana ZOSS, ki krši ta pravilnik oz. obračunava večje potne stroške, kot so priznani s tem 
pravilnikom, se predlaga v disciplinski postopek . 
 

10. člen 
 
V kolikor pravilnik določi, da morajo biti linijski sodniki nevtralni, je vsak linijski sodnik 
upravičen do povračila kilometrine in dnevnice v skladu s 2. in 6. členom tega pravilnika 
 

11. člen 
 
Pravilnik je bil sprejet na skupščini ZOSS dne 30.3.2017 in stopi v veljavo takoj. 

 
 
 
          Predsednik ZOSS: 
               Jana Prešeren 

http://www.zoss.si/

