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Na osnovi določil 8. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006) in 21. člena Statuta ZOSS je 
skupščina Zveze odbojkarksih sodnikov Slovenije dne 30.3.2017 sprejela dopolnjen 
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I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZOSS) je zveza društev odbojkarskih 
sodnikov na območju Republike Slovenije, registriranih v skladu z določili Zakona o društvih, v 
katero so preko društev združeni vsi odbojkarski sodniki v Republiki Sloveniji in deluje v skladu z 
Zakonom o društvih in tem statutom. 
 

2. člen 

ZOSS je pravna oseba zasebnega prava. Sedež ZOSS je v Ljubljani. O naslovu sedeža odloča 
predsedstvo ZOSS. 
 
Finančno poslovanje ZOSS ureja preko lastnega transakcijskega računa, navedenega v Pravilniku o 
finančnem poslovanju ZOSS. 
 

3. člen 

ZOSS je polnopravna članica Odbojkarske zveze Slovenije (v nadaljevanju OZS) in sodeluje z 
ustreznimi ustanovami oz. društvi v Sloveniji. Preko OZS se povezuje z Evropsko odbojkarsko 
zvezo (v nadaljevanju CEV) in Mednarodno odbojkarsko zvezo (v nadaljevanju FIVB) oz. njunima 
organoma, pristojnima za področje sojenja in sodnikov. 
 

4. člen 

ZOSS ima svoj znak in pečat. Znak ZOSS je okrogle oblike, stiliziran odbojkar, podlaga sta mreža in 
barva slovenske zastave. Na notranjem obodu sta z velikimi črkami napisa »Odbojkarska zveza 
Slovenije« in »Volleyball federation of Slovenia«. Na zunanjem obodu je na zgornjem delu z 
velikimi črkami napis »Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije«, na spodnjem delu pa 
piščalka/piščalke. Pečat ZOSS je enobarvna izvedba znaka ZOSS. 
 

5. člen 

ZOSS in vsi njeni organi delujejo na podlagi naslednji aktov: 
 Statuta ZOSS 
 Poslovnika skupščine ZOSS 
 Disciplinskega pravilnika ZOSS 
 Pravilnika za delegiranje ZOSS 
 Pravilnika strokovne komisije 
 Pravilnika o finančnem poslovanju ZOSS 
 Pravilnika o ureditvi povračil stroškov za člane ZOSS in ureditvi postopka za posebne 

članarine kubov 
 Drugih pravnik aktov ZOSS 
 

6. člen 

ZOSS obvešča javnost o svojem delu: 
 Z javnostjo sej organov ZOSS 
 Z objavo zapisnikov na spletni strani 
 Preko drugih sredstev javnega obveščanja 

Za obveščanje javnosti dela ZOSS je odgovoren sekretar ZOSS. 
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II. NAMEN, POSLANSTVO, CILJI IN NALOGE ZOSS 

7. člen 

Namen ZOSS je združevanje društev odbojkarskih sodnikov in poenotenje njihovega delovanja 
zaradi uveljavljanja skupnih interesov in ciljev ter skupnega izvajanja nalog. 
 

8. člen 

Temeljna dejavnost ZOSS je zagotavljanje sojenja skladno z aktualnimi mednarodno sprejetimi 
pravili odbojkarske igre na odbojkarskih tekmovanjih organiziranih s strani domače in tujih 
odbojkarskih organizacij na teritoriju Republike Slovenije. 
 

9. člen 

Cilji delovanja ZOSS os sledeči: 
 Kontinuiran razvoj in širjenje odbojkarske igre in odbojkarskega sodstva v Sloveniji 
 Sprotno uveljavljanje sprememb mednarodnih pravil odbojke v aktivno rabo v slovenskem 

prostoru 
 Sprotno izobraževanje in izpopolnjevanje odbojkarskih sodnikov, članov društev pod 

okriljem ZOSS 
 Izobraženost igralcev in igralk s področja poznavanja pravil odbojkarske igre 
 Zagotavljanje nemotenega odvijanja odbojkarskih tekmovanj organiziranih s strani OZS, 

CEV in FIVB 
 Zagotavljanje sodniškega servisa vsem ostalim članicam OZS 
 Zagotavljanje finančnih in drugih sredstev za nemoteno delovanje ZOSS 
 Priprava in izvedba športnih tekmovanj ter sodelovanje na tekmovanjih drugih društev, ki 

delujejo v skladu z drugimi alinejami tega člena 
 

10. člen 

V skladu z namenom, poslanstvom in cilji ZOSS izvaja zlasti naslednje nepridobitne naloge 
 Zastopanje interesov članic ZOSS 
 Zastopanje interesov članic ZOSS o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do OZS 
 Usklajevanje organizacijskih, tehničnih in ostalih pogojev za kakovostno delo članic ZOSS 
 Izvajanje nalog iz nacionalnega programa športa v državi 
 Opravljanje sodniških, delegatskih in kontrolorskih nalog na vseh tekmovanjih v okviru OZS, 

CEV in FIVB 
 Skrb za usklajen in strokoven razvoj in napredovanje sodnikvo, delegatov in kontrolorjev 

sojenja ter pridobivanje novih članov 
 Spremljanje sprememb v mednarodnih pravilih odbojke in uveljavljanje le-teh v aktivno rabo 

v slovenskem prostoru 
 Spremljanje razvoja odbojkarske igre v svetu 
 Organiziranje izobraževanj in ostalih aktivnosti za odbojkarske sodnike 
 Organiziranje tečajev in predavanj za igralce in igralke s področja poznavanja pravil 

odbojkarske igre 
 Sodelovanje s sodniškimi organizacijami sosednjih držav, Olimpijskim komitejem Slovenije, 

ministrstvom, pristojnim za področje športa, Zavodom za šport RS Planica, športnimi 
zvezami in drugimi 
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 Sodelovanje z organi, komisijami in klubi v okviru OZS, CEV in FIVB 
 Sodelovanje z odbojkarskimi ekipami, šolami in drugimi društvi, ki delujejo v skladu s cilji 

ZOSS 
 Izvajanje drugih nalog, ki jih sprejme skupščina ZOSS 

 

III. ČLANSTVO 

11. člen 

V ZOSS so združena vsa društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 12. člena tega Statuta in podpišejo 
pristopno izjavoo priključitvi ZOSS v skladu z Zakonom o društvih. 
 
Članstvo v ZOSS je prostovoljno. Članstvo v ZOSS je lahko redno ali pridruženo. Redni člani so 
lahko društva odbojkarskih sodnikov ter krovna panožna organizacija na področju odbojke v 
Republiki Sloveniji. Vsa ostala športna društva, ki izpolnjujejo pogoje iz 12. člena statuta ZOSS so 
lahko pridruženi člani. 
 
 

12. člen 

 Član ZOSS lahko postane društvo, ustanovljeno skladno z zakonom o društvih, katerega glavna 
dejavnost je odbojka in izpolnjuje  naslednje pogoje: 

 Podpiše pristopno izjavo 
 Soglaša s statutom ZOSS 
 Sledi ciljem ZOSS 
 Čigar akti in pravilniki so usklajeni s statutom ZOSS in drugimi akti ZOSS. 
 

O sprejetju društva v ZOSS odloča skupščina ZOSS. 
 

13. člen 

Pravice rednega člana oziroma društva so: 
 Da v skladu z določili tega statuta predlaga kandidate za organe ter stalne in občasne komisije 

ZOSS 
 Da preko svojih predstavnikov v organih ZOSS in društev opozarja na problematiko s 

področja športa in odbojke 
 Da se preko delegatov skupščine in izvoljenih članov v drugih organih ter komisijah zavzema 

za uresničevanje sprejetih sklepov 
 Da predlaga spremembe aktov ZOSS 
 Da opozarja na nepravilnosti v delovanju ZOSS ali drugih članov 
 Da prejema od ZOSS strokovno in organizacijsko pomoč 
 Vpogled v finančno in materialno poslovanje ZOSS 
 

Pravice pridruženega člana oz. društva so: 
 Da v skladu z določili tega statuta predlaga kandidate za organe ter stalne in občasne komisije 

ZOSS 
 Da preko svojih predstavnikov v organih ZOSS in društev opozarja na problematiko s 

področja športa in odbojke 
 Da predlaga spremembe aktov ZOSS 
 Da opozarja na nepravilnosti v delovanju ZOSS ali drugih članov 
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 Da prejema od ZOSS strokovno in organizacijsko pomoč 
 

14. člen 

Dolžnosti rednih in pridruženih članov oziroma društev so: 
 Skrbi za zakonitost in ažurnost svojega dela, dela ZOSS in ostalih društev ZOSS 
 Da spoštuje ta statut in ostale akte ter pravilnike ZOSS 
 Da prispeva k uresničevanju ciljev ZOSS 
 Da se njegovi predstavniki redno udeležujejo skupščin in drugih sestankov organov ter 

komisij ZOSS 
 Da tudi drugače aktivno sodeluje pri delu organov ZOSS 

 
15. člen 

Članstvo v ZOSS preneha s: 
 Prostovoljnim izstopom, o čemer društvo pisno obvesti skupščino ZOSS. Izstop stopi v 

veljavo po prejetju pisnega obvestila. Zaradi izključitve v primeru disciplinskih kršitev, 
opredeljenih v Disciplinskem pravilniku ZOSS. 

 S prenehanjem obstoja društva 
 

IV. ORGANIZIRANOST ZOSS 

16. člen 

Organi ZOSS so: 
a) Skupščina 
b) Predsedstvo 
c) Nadzorni odbor 
d) Disciplinski sodnik 

 
a) Skupščina ZOSS 

17. člen 

Je najvišji organ ZOSS.  
 
Odločitve, zaključki in sklepi skupščine ZOSS so obvezujoči za vsa društva, organe ZOSS, 
predsedstvo ZOSS in izvršilne organe predsedstva ZOSS. 
 

18. člen 

Skupščina ZOSS je lahko redna, izredna ali dopisna.  
 
Skupščino ZOSS sestavljajo delegati društev, ki so redni člani ZOSS. Posamezni redni člani imajo 
avtomatično 2 (dve) delegatski mesti, ter po eno dodatno delegatsko mesto na vsakih 10 (deset) 
aktivnih sodnikov1. Pridruženi člani nimajo delegatskih mest. 
 
 
 

                                                           
1
 Aktivni sodnik je vsak sodnik, ki je bil član sodniškega zbora, delegat ali delegat kontrolor na tekmah pod okriljem OZS, 

v tekoči ali pretekli tekmovalni sezoni. 
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19. člen 

Redna skupščina mora biti sklicana najmanj enkrat na koledarsko leto. Volilna skupščina je sklicana 
najmanj vsaka 4 (štiri) leta. 
 
 

20. člen 

Redno skupščino skliče predsednik ZOSS na osnovi sklepa predsedstva ZOSS najmanj 14 dni pred 
zasedanjem. Vabilu za sklic redne skupščine oziroma volilne skupščine mora biti priložen dnevni red 
in potrebna gradiva za sejo.  
 
Skupščino vodi predsednik delovnega predsedstva skupščine, ki ga za vsako posamezno skupščino 
izvolijo delegati. Kandidat mora prejeti večino glasov prisotnih delegatov. 
 

21. člen 

Pristojnosti redne skupščine so: 
 sprejemanje dnevnega reda 
 sprejemanje poslovnika skupščine ZOSS 
 sprejemanje in razlaganje Statuta ZOSS  
 sprejemanje in razlaganje  disciplinskega pravilnika sprejemanje smernic organiziranosti 

društev 
 potrjevanje smernic delegiranja, kontrole sojenja in napredovanja sodnikov 
 sprejemanje novih članov (društev) in izključevanje obstoječih 
 voli in razrešuje predsednika ZOSS in člane predsedstva ZOSS 
 voli in razrešuje člane nadzornega odbora ZOSS in disciplinskega sodnika 
 odločanje o zadevah za varstvo pravic posameznih društev in njihovih predstavnikov in 

članov 
 sprejemanje in potrjevanje letnega plana dela in finančnega načrta 
 sprejemanje poročila predsedstva o delu v preteklem letu in potrjevanje finančnega poročiloa 

(zaključni račun) za minulo leto 
 opravljanje drugih nalog, za katere jo pooblastijo društva 
 sprejemanje Pravilnika o finančnem poslovanju ZOSS 
 Sprejemanje Pravilnika o ureditvi povračil stroškov za člane ZOSS in ureditvi postopka za 

posebne članarine klubov 
 sprejema druge pravilnike 

 
 

22. člen 

Skupščina je sklepčna, če je na skupščini prisotnih več kot polovica vabljenih delegatov. V primeru, 
da ob predvidenem začetku skupščine ni prisotnih več kot polovica delegatov se po polurnem 
čakanju prične skupščina z veljavnim zasedanjem, če je prisotna najmanj tretjina vabljenih 
delegatov.  
 
Skupščina odloča z javnim glasovanjem. Tajno glasovanje se izvede, če: 

 je skladno s tem statutom ali poslovnikom skupščine ZOSS določeno tajno glasovanje 
 delegati predhodno sprejmejo sklep o tajnem glasovanju 
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23. člen 

Za vse sklepe skupščine je potrebna večina vseh prisotnih delegatov, za sklep o prenehanju dela 
ZOSS pa je potrebna dvotretjinska večina glasov vseh vabljenih delegatov. Vsak delegat predstavlja 
po en glas. 
 

24. člen 

Pravice in dolžnosti delegatov so: 
 skrbi za zakonitost in ažurnost svojega dela, dela ZOSS in članov ZOSS 
 odločanje o vseh zadevah in predlogih, ki so na dnevnem redu skupščine 
 zastopanje mnenj in stališč matičnega društva 
 dajanje predlogov, mnenj in stališč o delu ZOSS 
 zavzemanje za uresničevanje sprejetih sklepov skupščine ZOSS 
 poročanje društvom o sprejetih sklepih in stališčih skupščine ZOSS 

 
25. člen 

Izredno skupščino skliče predsednik ZOSS: 
 na lastno pobudo 
 na zahtevo najmanj ene tretjine rednih članov 
 na zahtevo predsedstva ZOSS 
 na zahtevo nadzornega odbora ZOSS 

 
Izredna skupščina mora biti sklicana v 30 (tridesetih) dneh od prejema pisnega zahtevka o sklicu. V 
kolikor skupščina v tem času ni sklicana, jo lahko skličejo predlagatelji sami. Na izredni skupščini se 
lahko razpravlja le o zadevah, zaradi katerih je bila skupščina sklicana. 
 

26. člen 

O poteku redne in izredne skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar 
in dva overovatelja. 
 

27. člen 

Lastnosti redne, izredne in dopisne skupščine so natančneje opredeljene s poslovnikom skupščine 
ZOSS. 
 

28. člen 

Delegati skupščine so za svoje delo odgovorni društvom, ki so jih na skupščino delegirali. 
 
b) Predsedstvo ZOSS 

29. člen 

Predsedstvo ZOSS je izvršilni organ skupščine ZOSS, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična 
in administrativna dela, ter vodi zvezo med dvema skupščinama po programu in sprejetih sklepih na 
skupščini. Predsedstvo ZOSS je za svoje delo odgovorno skupščini ZOSS. 
 

30. člen 
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Predsedstvo ZOSS sestavljajo predsednik in štirje člani. 
 
 
 

31. člen 

Volitve predsednika so tajne. Predsednik ob kandidaturi poda predlog liste članov predsedstva. 
Mandat predsednika in predsedstva je 4 (štiri) leta z možnostjo ponovne izvolitve posameznih 
članov. Vsako društvo ima lahko največ enega člana predsedstva. 
 

32. člen 

Naloge predsedstva ZOSS so: 
 skrbi za zakonitost in ažurnost svojega dela, dela ZOSS in društev 
 sodeluje in usklajuje vse obveznosti in dolžnosti z organi OZS 
 uresničuje sklepe skupščine ZOSS ter poroča o svojem delu in o delu komisij predsedstva 

ZOSS 
 redno obveščanje društev o svojem delu 
 sprejema poslovnike in pravilnike s področja svojega in področja dela svojih organov 
 sprejema pravilnik o ureditvi povračil stroškov za člane ZOSS in ureditvi postopka za 

posebne članarine klubov 
 imenuje in razrešuje člane stalnih in občasnih komisij predsedstva ZOSS 
 sodeluje s sodniškimi organizacijami sosednjih držav, CEV in FIVB 
 sprejema programe izvršilnih organov predsedstva ZOSS 
 potrjuje liste sodnikov, kontrolorjev sojenja in delegatov 
 obravnava prošnje in pritožbe članov 
 pripravlja predloge za priznanja ZOSS in jih podeljuje 
 sodeluje z društvi in razpravlja o pobudah in predlogih koordinacijskega odbora, v kolikor ta 

v posameznem mandatu deluje 
 deluje kot drugo stopenjski organ pri reševanju pritožb na sklep disciplinskega sodnika  
 opravlja druge naloge, ki mu jih določi skupščina ZOSS 
 potrjuje in razrešuje sekretarja ZOSS 
 sprejema opis del in nalog sekretarja ZOSS 

 
33. člen 

Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje delovna telesa ali posameznika. Naloge in 
število članov delovnih teles določi predsedstvo. Člani delovnih teles so lahko le predstavniki članic 
ZOSS. Za svoje delo so delovna telesa ali posamezniki odgovorni predsedstvu ZOSS. Izjemoma 
lahko predsedstvo ZOSS povabi k sodelovanju pri delu delovnih teles zunanje sodelavce. Operativne 
naloge predsedstva opravlja sekretar ZOSS. Sekretar ZOSS je profesionalna funkcija. Predsednik 
ZOSS v imenu ZOSS s sekretarjem ZOSS sklene pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo obliko 
pogodbe o poslovnem sodelovanju. 
 

34. člen 

Seja predsedstva je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov predsedstva. Sklepi predsedstva 
so veljavni, če je za njih glasovala večina članov predsedstva ZOSS. Zvezo odbojkarskih sodnikov 
Slovenije zastopa predsednik ZOSS. 
 

35. člen 
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Za svoje delo je predsedstvo ZOSS odgovorno skupščini ZOSS, ki ga lahko v skladu s stem statutom 
tudi razpusti. 
 

i. Predsednik ZOSS 
36. člen 

Za predsednika ZOSS lahko kandidirajo vsi državljani Republike Slovenije, ki morajo predložiti 
program dela v pisni obliki in ga skupaj s predlogom liste članov predsedstva dostaviti na naslov 
ZOSS, najkasneje en dan (brez sobote in nedelje) pred sklicem volilne skupščine. 
 

37. člen 

Na volilni skupščini lahko kandidati pred glasovanjem predstavijo svoj program tudi osebno. 
 

38. člen 

Volitve predsednika so dvokrožne. Izvoljen je kandidat, ki v prvem krogu doseže več kot polovico 
glasov prisotnih delegatov. Če nobeden izmed kandidatov v prvem krogu ne doseže predpisane 
večine, se v drugem krogu glasuje med kandidatoma, ki sta v prvem krogu dobila največje število 
glasov. Če v drugem krogu oba kandidata dobita enako število glasov je izvoljen kandidat, ki je imel 
v prvem krogu večje število glasov.  
 
V primeru, da predsednik tudi s tem ni izvoljen, skupščina izmed prisotnih delegatov izvoli vršilca 
dožnosti predsednika, ki je zadolžen za sklic izredne skupščine za izvolitev predsednika in drugih 
organov skupščine. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana 
najkasneje v treh mesecih. 
 

39. člen 

Naloge predsednika ZOSS so: 
 vodi in predstavlja ZOSS 
 sklicuje seje skupščine ZOSS 
 skrbi za zakonitost in ažurnost svojega dela, dela ZOSS in članov ZOSS 
 koordinira delo predsedstva ZOSS in uresničuje sklepe skupščine ZOSS 
 opravlja naloge, ki mu jih naloži skupščina ZOSS 
 sklicuje in vodi seje predsedstva ZOSS 
 je odredbodajalec ZOSS in podpisnik dokumentov ZOSS 
 poroča skupščini ZOSS in društvom o delu predsedstva ZOSS v skupnem letnem poročilu o 

delu 
 opravlja druge naloge, ki mu jih določi predsedstvo ZOSS 

 
40. člen 

Za svoje delo je predsednik odgovoren predsedstvu in skupščini ZOSS. V njegovi odsotnosti ga 
nadomešča podpredsednik, ki ga izmed članov predsedstva izbere predsednik ZOSS. 
 

ii. Organi predsedstva ZOSS 
41. člen 

Izvršilni organi predsedstva ZOSS so stalne in občasne komisije. Komisije imenuje predsedstvo 
ZOSS za opravljanje določenih nalog za določen čas. 
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42. člen 
 

Ob imenovanju komisije predsedstvo ZOSS določi njenega predsednika. Komisije so praviloma 
tričlanske. Člani predsedstva ne morejo biti hkrati člani organov predsedstva ZOSS, so pa zadolženi 
za spremljanje delovanja komisije, ki jim je bila dodeljena na seji predsedstva ZOSS. Mandat 
komisije preneha z mandatom predsedstva ZOSS ali z zaključkom naloge za katero je bila 
ustanovljena. 
 

43. člen 

Stalne komisije predstvaljajo: 
 strokovna komisija 
 komisija za delegiranje 

 
Občasne komisije: 

 komisija za marketing 
 komisija za odbojko na mivki 

 
44. člen 

Komisije delajo po pravilniku o delu posameznih komisij. Za svoje delo so komisije odgovorne 
predsedstvu ZOSS. 
 
c) Nadzorni odbor 

45. člen 

Nadzorni odbor ZOSS je nadzorni organ, ki nadzoruje delo predsedstva in drugih organov ZOSS. 
Svoje delo opravlja na rednih in izrednih sejah. Redne seje morajo biti sklicane vsaj 2 (dva) krat 
letno. 
 

46. člen 

V nadzornem odboru sta 2 (dva) člana in predsednik.  
 
Predsednika in dva člana nadzornega odbora izvoli skupščina ZOSS. Predsednik Nadzornega odbora 
je tisti, ki na glasovanju dobi največje število glasov. V primeru enakega števila glasov predsednika 
določita prej izvoljena člana nadzornega odbora sporazumno. 
 

47. člen 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani predsedstva ali komisij ZOSS, imajo pa vso pravico 
udeleževati se njihovih sej brez pravice odločanja. 
 
Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. Odločitve nadzorni odbor 
sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov. 
 

48. člen 

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 (štiri) leta. Člani nadzornega odbora lahko pridobijo 
največ dva zaporedna mandata v nadzornem odboru. 
 

49. člen 
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Naloge nadzornega odbora so: 
 razpravlja in sklepa o pravilnosti in zakonitosti dela ZOSS, organov in društev 
 nadzira izvajanje določil pravilnika ZOSS in pravilnikov komisij predsedstva ZOSS 
 daje pobude za sklic izredne skupščine ZOSS 
 nadzira finančno poslovanje ZOSS in pregleduje finančno dokumentacijo 
 nadzira izvajanje letnega finančnega načrta 
 predlaga skupščini razrešnico organov ZOSS 
 poroča o nepravilnostih v ZOSS disciplinskemu sodniku ZOSS 
 nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov ZOSS 
 nadzira izvajanje drugih za ZOSS obveznih določil 

 
50. člen 

Nadzorni odbor je odgovoren skupščini ZOSS in ji tudi redno in vsaj enkrat letno poroča o svojem 
delu. Poročilo dostavi tudi vsem društvom. 
 
d) Disciplinski sodnik 

51. člen 

Disciplinskega sodnika izvoli skupščina ZOSS za dobo štirih let in je lahko ponovno izvoljen po 
poteku mandata. Skupščina ZOSS tudi razrešuje disciplinskega sodnika ZOSS.  
 Disciplinski sodnik opravlja naloge iz svojih pristojnosti kot prvostopenjski organ.  
Področje delovanja disciplinskega sodnika ZOSS je vodenje disciplinskih postopkov v skladu z 
Disciplinskim pravilnikom ZOSS, ki ga v skladu z 21. členom Statuta ZOSS sprejme skupščina 
ZOSS. 
Disciplinski sodnik odloča in izreka disciplinske ukrepe samostojno. 
Disciplinski sodnik je za svoje delo odgovoren predsedstvu ZOSS (drugostopenjski organ). 
Funkcija disciplinskega sodnika je nezdružljiva s članstvom v ostalih organih ZOSS. 
 

52. Člen 
 
Disciplinske kršitve so: 

- Splošne kršitve 
- Posebne kršitve 

 
53. člen 

 
A) Splošne kršitve 
- Nešportno vedenje, 
- Alkoholiziranost in drogiranost na tekmovanju, 
- Povzročitev ali udeležba v neredu, pretepu, prepiru ali javne grožnje, 
- Neprimeren odnos do igralcev, odbojkarskih delavcev, članov in gledalcev, 
- Napeljevanje k kršitvi predpisov ali pristranskosti ali sprejemanju ugodnosti, 
- Neizpolnjevanje ali nevestno izpolnjevanje prevzetih obveznosti, 
- Zavestne kršitve aktov ZOSS in OZS, 
- Protipravna pridobitev premoženjske koristi zase ali za koga drugega pri opravljanju ali v 

zvezi s prevzetimi nalogami, 
- Zloraba položaja ali prekoračitev pooblastil 

 
B) Posebne kršitve 
- Neupravičena zamuda oziroma neudeležba na tekmi, 
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- Sojenje oziroma opravljanje prevzetega dela v nasprotju s sprejetimi pravili sojenja in igre, 
- Neupravičena prekinitev ali opustitev prekinitve tekme zaradi nereda, 
- Ne oddaja poročila v predpisanem roku ali oddaja netočnega poročila, 
- Prihod na tekmo oziroma sojenje v alkoholiziranem stanju oz. pod vplivom psihoaktivnih 

snovi, 
- Materialno kršenje pravil odbojkarske igre, 
- Neupravičena zavrnitev delegacije sojenja, 
- Odpoved sojenja iz neupravičenih razlogov v roku krajšem od 48 ur, 
- Neizpolnjevanje predpisanih finančnih obveznosti ZOSS, DOS in OZS 

 
54. člen 

 
Disciplinski ukrepi so: 

- javni opomin 
- denarna kazen 
- prepoved opravljanja sodniških in drugih nalog za določen čas 
- izključitev iz članstva ZOSS 

 
Posamezni disciplinski ukrepi so podrobneje opredeljeni v Disciplinskem pravilniku ZOSS. 

 

V. FINANČNO POSLOVANJE 

55. Člen 

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delo: 

- s članarino sodnikov, 
- s članarino delegatov in kontrolorjev, 
- s članarino pridruženih članov, 
- s kotizacijami, ki jih sodniki plačujejo na različnih seminarjih in izobraževanjih, 
- s sredstvi, ki jih plačujejo kandidati za opravljanje izpita za sodnika 1. in 2. razreda, 
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 
- z darili in volili, 
- s prispevki donatorjev, 
- z lastno neposredno pridobitno dejavnostjo, 
- iz javnih sredstev in drugih virov. 

Društvo lahko opravlja pridobitne dejavnosti skladno z določili zakona o društvih ter le v obsegu 
potrebnem za uresničevanje svojega namena in ciljev, oziroma za potrebe uresničevanja nepridobitne 
dejavnosti. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 
mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja 
društva med njegove člane je nična. 
Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 

 R93.190 – Druge športne dejavnosti, 
 P85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, 
 R93.110 – Obratovanje športnih objektov, 
 R93.120 – Dejavnost športnih klubov, 
 C32.300 – Proizvodnja športne opreme, 
 N77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup, 
 N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (športne prireditve), 
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 J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike (društvene revije in druge periodike), 
 G47.190 – Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah (prodaja društvenih 

izdelkov), 
 J63.120 – Obratovanje spletnih portalov (za sponzorje in donatorje), 
 M73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora (za sponzorje in donatorje, reklame na 

dresih, društvenih oblačilih, koledarju, glasilu, plakatih ipd.), 
 N79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj (za člane društva), 
 I56.300 – Strežba pijač, 

 
56. člen 

ZOSS razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga 
sprejme skupščina ZOSS. 
 

57. člen 

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Podpisnike računa 
določi predsedstvo ZOSS. Načeloma sta podpisnika predsednik in sekretar ZOSS. 
 

58. člen 

Finančno in materialno poslovanje je natančneje določeno v Pravilniku o finančnem poslovanju 
ZOSS, ki ga sprejme skupščina ZOSS. 
 

VI. PRENEHANJE ZOSS 

59. člen 

Sklep o prenehanju delovanja ZOSS sprejme skupščina ZOSS v skladu s tem statutom. 
 

60. člen 

V primeru prenehanja ZOSS pripade vse morebitno premoženje rednim članom, morebitna 
proračunska sredstva pa se vrnejo v proračun. 

VII. KONČNE DOLOČBE 

61. člen 

Ta statut stopi v veljavo z dnevom sprejema na skupščini ZOSS. 
 

62. člen 

Vse spremembe in dopolnitve tega statuta sprejema skupščina ZOSS, spremebe in dopolnitve ostalih 
aktov ZOSS pa se sprejemajo na način in po postopku, ki je določen za njihov sprejem. 
 
Predsednica ZOSS 
JANA PREŠEREN 
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