
Spoštovani predstavniki klubov, predsednik OZS in generalni sekretar OZS! 
 
Trenutno veljavni Statut OZS sem pred leti napisal jaz, nato pa ga je Komisija za pravilnike 
(KOP), katere član sem tudi bil, še izpilila. Torej gotovo imam reference pri naslednjih 
pripombah. 
 
Skupščina OZS je na svoji zadnji seji sprejela naslednji sklep: 
"Nalagamo Pravno-statutarni komisiji, da Statut OZS v tem členu dopolni ali dogradi 
z možnostmi, da se klubu, ki trenutno ne more poravnavati osnovnih obveznosti, 
osnovna obveznost pa je članarina, da se mu lahko odloži v soglasju." 
 
Ta sklep je bil do sedaj kršen dvakrat: 
1. Predlaganih je bistveno več sprememb, kot jih je zahtevala Skupščina OZS. 
2. Predlog sprememb je pripravila pisarna OZS, torej ne PSK in pri tem dejanju gre po 

mojem mnenju za prekoračitev pooblastil pisarne OZS. Na mnogih preteklih skupščinah 
sem opozarjal, da pisarna OZS ne bi smela voditi odbojkarske politike, ampak je 
dolžnost (dobro plačanih) zaposlenih v OZS le izvajanje politik, ki jih sprejme skupščina. 
In če nekdo pripravi tako obsežne spremembe, potem to je politika. Zaskrbljujoče pa je, 
da predsedstvo na takšno ravnanje pisarne ni reagiralo, ampak je predloge celo 
nekritično potrdilo. 

Kaj je dobra plača, je sicer stvar stališča, zato vam podajam podatek o povprečnih plačah 
zaposlenih v OZS za 2011: 
generalni sekretar 2.300 EUR/mesec 
tajnica 1.950 EUR/mesec 
sekretar tekmovanj 1.900 EUR/mesec 
strokovni delavec 1.600 EUR/mesec. 
 
Odgovornim predlagam, da zaenkrat z nekimi obsežnimi spremembami Statuta OZS 
počakajo, ker v preteklosti ni prihajalo toliko do težav zaradi slabo napisanega Statuta 
OZS, ampak bolj zaradi nespoštovanja določil Statuta OZS (zanimivo, da predvsem s 
strani zaposlenih v OZS in organov), kot so npr.: 
1. delo organov OZS ni bilo javno - klubi nismo prejemali zapisnikov, niti so bili zapisniki 

objavljeni na internetu (od letos dalje se to vsaj delno izvaja) 
2. Skupščine OZS so bile sklicane bistveno kasneje od določil statuta 
3. gradiva za skupščino so bila klubom pošiljana v nasprotju z določili statuta 
4. nekaj posameznikov je samovoljno odločalo, kateri člani OZS imajo pravico sodelovati 

na Skupščinah OZS itd. 
 
Zainteresiranim klubom ob tej priložnosti predlagam, da ponovno vzpostavimo debato 
preko emailov in drugih poti (mene najdete na facebooku pod 'Martin Kureš', moj GSM pa 
je 070 307 408). 
 
Želim vam lep dan! 
 
Martin Kureš, OK KURENT 



Predlog sprememb Statuta OZS 
 
Spremeni se 15. člen Statuta OZS tako, da se namesto starega vnese naslednje besedilo: 
 
Članstvo v OZS se pridobi tako, da klub, ki se želi včlaniti, pošlje na OZS: 
a) pisno vlogo za včlanitev, 
b) dokazilo o registraciji iz registra društev, 
c) kopijo sklepa pristojnega organa kluba o želji za včlanitev. 
Če so izpolnjeni ti trije pogoji, generalni sekretar OZS izda sklep o včlanitvi ter sklepu o 
članstvu priloži tudi račun za članstvo. Članarina za člane OZS znaša 50 EUR/leto. 
Če GS ne izda odločbe v roku 15 dni od oddaje prošnje, se smatra, da je prošnja rešena 
pozitivno in klub avtomatsko postane član OZS. 
 
Članstvo v OZS preneha: 
1. Z izbrisom člana OZS iz registra društev. Članstvo preneha z dnem izbrisa člana iz 

registra društev. 
2. Z izstopom iz članstva po sklepu pristojnega organa člana OZS. Pred izstopom iz 
članstva mora član OZS poravnati obveznosti do OZS. 

3. Z izključitvijo člana OZS zaradi grobe kršitve Statuta OZS ali najhujših disciplinskih 
prekrškov. Sklep o izključitvi sprejme skupščina OZS. Članstvo preneha z dnem 
sprejetja sklepa. 

 
17. člen Statuta OZS se spremeni tako, da se pri 5. točki na koncu doda naslednje 
besedilo: 
 
Član OZS, ki ne poravnava finančnih obveznosti, se pozove, da poda izjavo, glede 
poplačila teh obveznosti in da se izjasni, ali je še zainteresiran za članstvo. Z izjavo 
pisarna OZS seznani predsedstvo OZS in ostale člane OZS. Članu OZS, ki niti po 2. 
opominu pisarne OZS ne poravna finančnih obveznosti, sekretar tekmovanj izda sklep o 
prepovedi nastopanja v tekmovanjih OZS. 
 
Ostalih predlogov sprememb nisem komentiral, ker jih sploh ne bi smelo biti. 
 
Martin Kureš, OK Kurent 


