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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 
ZOSSu. Posebno sodniško članarino plačajo na podlagi pravilno izstavljenega računa s prilogo s 
strani ZOSS. 

 
ZOSS račune za posebne sodniške članarine izstavlja mesečno. 
 

3. 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 70. 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.  
 

4. 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 – 1,5 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) 



Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije  Stran 2/2 

- 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 

 
5. člen 

 
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. 
 

6. člen 
 
Oddaljenost od dvorane, kjer se igra tekma/turnir je določena s tabelo priznanih kilometrov, ki jo 
potrdi predsedstvo ZOSS. Tabela se dopolnjuje 1x letno in sicer pred začetkom jesenskega  dela 
tekmovanja, za nove sodnike sekretar ZOSS sproti dopolnjuje tabelo.  
 

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

8. 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 
 

9. člen 
 
Pravilnik je bil sprejet na skupščini ZOSS dne 26.3.2010 in stopi v veljavo takoj. 

 
 
 
          Predsednik ZOSS: 
               Boris Spačal 


