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Na podlagi 25. člena Statuta OZS in na podlagi Poslovnika o delovanju organov OZS je NO na seji 

dne 10.12.2012 v prostorih Modre dvorane, Podpeška 2, Brezovica pri Ljubljani, s pričetkom ob 
19.15 uri obravnaval spodaj navedene točke in sprejel naslednje   

 
 

S K L E P E  
k obravnavanim točkam dnevnega reda 

 
Prisotnost, dnevni red 
Na seji so bili prisotni člani NO: Gregor Kumer, Miha Mačus, Aleš Kušar 
Ostali prisotni: Andrej Turk, Gregor Humerca 
Odsotni vabljeni: Tomaž Kušar, Jana Prešeren (službene obveznosti) 
 
Dnevni red seje je bil soglasno sprejet z opombo, da se najprej obravnava druga točka, nato pa vse 
ostale po vrstem redu. Na seji je bil prisoten tudi odvetnik Andrej Turk, ki je sodeloval le pri drugi 
točki dnevnega reda, ki se je s tem namenom obravnavala kot prva. 
 
Seja NO je bila napovedana za 18.30 uro, toda zaradi dolžine seje predsedstva, ki je potekala pred 
tem, se je seja NO pričela ob 19.15 uri.  
 
Dnevni red: 
 
1. Način delovanja novega NO OZS:  

a. sodelovanje in komunikacija s pisarno in Predsedstvom OZS 
b. organizacija sestankov NO OZS 
c. vsebinski del delovanja NO OZS 

2. Seznanitev s problematiko "OK Kurent" 
3. Ustno poročilo gen.sekretarja o tekoči problematiki in odprtih zadevah 
4. Razno 

 
AD2. Seznanitev s problematiko »OK Kurent« 
 
Člani NO so obravnavali prejet zahtevek za razveljavitev volitev, ki je bil posredovan na NO OZS s 
strani OK Kurent. Člani NO OZS so po preučitvi vseh dejstev in podanem pravnem mnenju na 
podlagi 19. in 22. člena Statuta OZS sprejeli sledeče ugotovitve: 
Skupščina OZS, kot najvišji organ OZS se je sestala dne 6.11.2012. Skuščina OZS je bila glede na 
število prisotnih sklepčna, vse sklepe pa je izglasovala z veljavno večino glasov z vednostjo, da OK 
Kurent ni imel glasovalnih pravic. Vsi sklepi skupščine so tako veljavni. Skupščina je v eni izmed 
obravnavanih točk sprejela tudi sledeči sklep: OK Kurent ni izključen iz OZS in mora v najkrajšem 
možnem času poravnati obveznosti do OZS. Člani NO OZS smatrajo, da je bila volilna skupščina 
izvedena na povsem legitimen način, saj je bilo na skupščini prisotno zadostno število članov, pri 
sprejemanju dnevnega reda pa nihče ni oporekal točki dnevnega reda volitve.  
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Sklep NO-2012/001 
OK Kurent se pošlje odgovor skladno s sprejetimi ugotovitvami. Hkrati se OK Kurent 
pozove, da nemudoma poravna dolg do OZS v višini 2.043,60 EUR ter do ZOSS v višini 
590,75.  
 
 
AD 1. Način delovanja novega NO OZS:  

- sodelovanje in komunikacija s pisarno in Predsedstvom OZS 
- organizacija sestankov NO OZS 
- vsebinski del delovanja NO OZS 

 
Glede na novo zasedbo NO OZS so se prisotni člani dogovorili glede interne komunikacije, kot tudi  
rednega obveščanja med člani NO, pisarno OZS in Predsedstvom OZS. Člani NO so tudi potrdili, 
da se bodo sestajali po potrebi, v vsakem primeru pa najmanj trikrat na leto. Člani NO OZS bodo 
delovali v skladu s 25.točko Statuta OZS, ki opredeljuje dela in naloge nadzornega odbora. 
 
Sklep NO-2012/002 
GS je zadolžen, da ažurno obvešča člane NO o sestankih Predsedstva OZS, prav tako pa je 
zadolžen, da jim ažurno posreduje vse zapisnike in gradivo tudi ostalih komisij OZS. Pisarna 
OZS je zadolžena, da uredi vse potrebno, da se v bodoče na spletni strani ustvari portal, na 
katerem bodo objavljeni vsi zapisniki, člani OZS pa bodo imeli dostop do portala z geslom. 
Predsednik NO OZS je zadolžen da vodi zapisnike sej NO, le tega pa v roku posreduje GS, ki 
ga objavi na spletni strani. 
 
 
AD 3. Ustno poročilo gen.sekretarja o tekoči problematiki in odprtih zadevah 
GS je prisotne seznanil z obravnavano tematiko pred tem sklicane seje Predsedstva OZS. Vsa 
vsebina je zajeta v zapisniku seje Predsedstva OZS.  
 
Sklep NO-2012/003 
Člani NO OZS potrjujejo, da so seznanjeni z vso tekočo in aktualno problematiko OZS, ki jo 
je obravnavalo Predsedstvo OZS na svoji redni seji, katere zapisnik bodo prejeli naknadno. 
 
 
AD 4. Razno 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
Naslednji sestanek NO OZS se organizira okvirno v pričetku marca 2013, ko se bo tudi obravnavalo 
vsa poročila komisij pred skupščino, katere izvedba je planirana v aprilu.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.45 uri.  
Original podpisan zapisnik se hrani v pisarni OZS.  
 
Ljubljana, 14.12.2012 
 
Zapisnikar:       Overitelj: 
Gregor Humerca       Gregor Kumer, predsednik NO 


