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ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE ZOSS, BLED, 29. MAREC 2012 

Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije 

Celovška ulica 25 

 

1000 LJUBLJANA 

 

 

 

Zapisnik 

 

 

seje redne skupščine Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije, 

ki je  bila v četrtek, 29. marca 2012 na Bledu v hotelu Golf – dvorana Libertas, s 

pričetkom ob 18. uri. 

 

Prisotni: Petra Grum, Klara Grum, Rado Trifkovič, Daniel Atanasov, Ema Vratarič, 

Brane Hrovat, Anton Pevc, Blaž Markelj, Ivan Demšar, Peter Končnik, Bernard 

Valentar, Franjo Vindiš, Klemen Stropnik, Dejan Perčič, Janez Šuštaršič, Iso Adrovič, 

Marko Gruden, Mihajlo Milojević, Jana Prešeren(od 8. točke naprej), Boris Spačal, 

David Gril, Mojca Tovornik, Miha Oman, Anja Turk, Domen Gujtman, Aljaž Baša, 

Franc Mesarič, Robert Gruškovnjak, Dean Vidmar, Sebastjan Mavrič, Emil Kolenc, 

Matija Dugar, Tomaž Melavc, Tanja Globačnik, Veronika Melavc, Liljana Majer, 

Gregor Humerca  

Opravičeno odsotni: Nejc Klinar 

Drugi prisotni: Gregor Novak 

 

Sejo je vodil B. Spačal do sprejema  

 

PREDLOGA DEVNEGA REDA: 

 

1. Otvoritev skupščine 

2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh 

overovateljev. 

3. Poročilo verifikacijske komisije 

4. Sprejem dnevnega reda 

5. Potrditev poslovnika skupščine ZOSS 

6. Poročilo predsednika ZOSS za leto 2011 

7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2011 

8. Poročilo disciplinskega sodnika za leto 2011 

9. Potrditev finančnega poročila za leto 2011 in finančnega plana za leto 2012 

10. Razno 
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K 1. točki 

 

 

Prvi je vse prisotne nagovoril predstavnik DOS Gorenjska, Brane Horvat. Besedo je v 

nadaljevanju predal predsedniku ZOSS, Borisu Spačalu, ki je pozdravil vse prisotne. 

Ugotovil je, da ob predvideni uri začetka seje redne skupščine prisotna več kot 

polovica vabljenih delegatov. Seja redne skupščine se je nadaljevala. 

 

 

 

K 2. točki 

 

Predsednik ZOSS, B. Spačal, je za predsednico delovnega predsedstva (v 

nadaljevanju predsednica skupščine) predlagal Mojco Tovornik. V delovno 

predsedstvo je predlagal poleg predsednice M. Tovornik še člana B. Hrovata in T. 

Melavca.  

Za zapisnikarja je predlagal G. Novaka.  

Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana M. Milojević in D. Atanasov. 

V verifikacijsko komisijo so bili predlagani R. Gruškovnjak (predsednik), F. Vindiš in J. 

Šuštaršič.  

 

Sprejet je bil: 

1. sklep 

Skupščina ZOSS soglasno potrjuje delovna telesa v predlagani sestavi. 

 

 

K 3. točki 

 

Verifikacijska komisija je pregledala prejete poverilnice ter ugotovila, da je prisotnih 

34 delegatov z glasovalno pravico od skupaj 48 vabljenih. To je več kot tretjina 

vabljenih delegatov, kar pomeni, da je skupščina, v skladu z 22. členom Statuta 

ZOSS, sklepčna. 

Prisotna sta bila tudi dva delegata brez poverilnic; Rado Trifković in Gregor Humerca. 

Na predlog predsednice skupščine, M. Tovornik, je skupščina ZOSS razpravljala o 

glasovalni pravici omenjenih delegatov, R. Trifkovića in G. Humerce. 

 

Verifikacijska komisija je dopolnila svoje poročilo o prisotnosti delegatov z volilno 

pravico. Prisotnih je bilo 35 delegatov s poverilnicami ter 2 brez poverilnic z 

glasovalno pravico. 

 

Z zamudo se je skupščini pridružila delegatka DOS Ljubljana, Jana Prešeren. 
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Sprejeta sta bila: 

2. sklep 

Verifikacijska komisija potrjuje sklepčnost skupščine. Prisotnih je 37 delegatov 

od 48 vabljenih. 

 

3. sklep 

Skupščina ZOSS soglasno potrjuje da delegata, R. Trifković in G. Humerca, 

imata glasovalno pravico. Poverilnici je potrebno dostaviti sekretarju ZOSS 

najkasneje do 30. 3. 2012. 

 

 

K 4. točki 

 

Predsednica skupščine je podala predlog za spremembo 5. točke dnevnega reda. 

Predlagana 5. točka dnevnega reda se glasi – Potrditev zapisnika redne in izredne 

seje skupščine ZOSS. 

Predsednica je predlog spremembe 5. točke utemeljila s tem, da ni potrebno vsako 

leto potrjevati poslovnika skupščine ZOSS. Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

Sprejet je bil: 

4. sklep 

5. točka dnevnega reda se glasi: Potrditev zapisnika redne in izredne seje 

skupščine ZOSS 2011. 

 

 

K 5. točki 

 

Pri pregledu zapisnikov je bilo ugotovljeno, da ni originala zapisnika zadnje seje 

redne skupščine ZOSS 2011. Predsednica skupščine je predlagala, da se prebere 

zapisnik iz elektronske oblike. Najprej je predsednica skupščine prebrala zapisnik 

seje izredne skupščine 2011 nato pa je G. Novak prebral zapisnik seje redne 

skupščine ZOSS 2011. 

 

Sprejeti so bili: 

5. sklep 

Skupščina ZOSS z 32 glasovi za in 4 glasovi proti potrjuje, da se lahko zapisnik 

zadnje seje redne skupščine ZOSS 2011 prebere iz elektronskega medija. 

 

6. Sklep 

Zapisnik izredne seje skupščine ZOSS 2011 je bil soglasno potrjen. 

 

7. sklep 

Zapisnik seje redne skupščine ZOSS 2011 je bil soglasno potrjen. 
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K 6. točki 

 

Predsednica skupščine je odprla razpravo k 6. Točki – Poročilo predsednika ZOSS 

za leto 2011. D. Perčič je v imenu DOS Ljubljana povedal, da člane UO DOS 

Ljubljana čudijo navedbe v poročilu predsednika ZOSS, da je predsedstvo ZOSS v 

letu 2011 reševalo težave z OZS, saj predsedstvo ZOSS v svojem dopisu št. 906 z 

dne 27.1.2012, ki je nastalo na osnovi zahteve sklepa nadzornega odbora OZS (NO-

2011/115), zapisalo, da sodelovanje med ZOSS ter OZS poteka dobro ter da se 

dogovor o sodelovanju med ZOSS ter OZS, ki je bil podpisan dne 7.7.2011 izvaja iz 

obeh strani. V tem dopisu je tudi zapisano, da je finančno stanje ter dolg OZS do 

ZOSS usklajen ter da je s strani ZOSS delovanje in sodelovanje ZOSS z OZS zelo 

dobro. D. Perčič je v imenu DOS Ljubljana povedal, da se poraja vprašanje, katere 

informacije oz. poročilo je zavajujoče – poročilo predsednika ZOSS za leto 2011 ali 

dopis ZOSS št. 906 z dne 27.1.2012. 

Predsednik ZOSS, B. Spačal je podal repliko na pripombo D. Perčiča. Povedal je, da 

so bile težave z OZS prej, ko je bil na OZS zaposlen prejšnji Generalni sekretar I. 

Dolinšek, sedaj pa so odnosi dobri. B. Spačal je povedal, da sicer nekaj težav še je, 

vendar jih je malo ter jih sproti odpravljamo. 

D. Perčič je v nadaljevanju v imenu DOS Ljubljana povedal, da nasprotujejo 

formulaciji, zapisani v poročilu predsednika ZOSS za leto 2011, da je med OZS in 

ZOSS »sklenjen nekakšen« dogovor, saj ugotavljamo, da je bil dne, 7.7.2011 

podpisan in formalno potrjen Dogovor o sodelovanju med OZS in ZOSS, ki sta ga 

podpisala predsednika OZS in ZOSS. D. Perčič je še povedal, da je bil dogovor 

sklenjen kljub sklepu št. 2 sprejetem na sestanku predsedstva ZOSS in predsednikov 

DOS-ov, ki je bil 6.6.2011. Za prej navedeni sklep je bilo na sestanku eksplicitno 

dogovorjeno in sprejeto, da bo za predsedstvo ZOSS obvezujoč v pogajanjih z OZS. 

D. Perčič je nato nadaljeval, da je iz poročila predsednika ZOSS moč zaključiti, da so 

bila glasna opozarjanja DOS Ljubljana ter DOS Žalec ter nekaterih DOS-ov pred 

podpisom navedenega sporazuma upravičena, žal pa preslišana oz. celo označena 

kot hujskaška in zlonamerna. D. Perčič je podal vprašanje v imenu DOS Ljubljana, 

zakaj je prišlo do namernega kršenja sprejetega sklepa, ki je bil soglasno sprejet na 

razširjeni seji predsedstva? 

B. Spačal je podal odgovor, da ni bilo nobenega glasovanja, vendar smo imeli 

komisijo, ki se je pogajala z OZS o višini sodniških nadomestil, vendar je nato en član 

te komisije odstopil. OZS je podala predlog višine sodniških nadomestil, na katere mi 

nismo pristali. Pristali smo na to, da sodniška nadomestila ostanejo za sodnike 

enaka.  

 D. Perčič, kot predstavnik mnenja DOS Ljubljana meni, da je predsednik ZOSS, B. 

Spačal, s podpisom sporazumom z OZS prekoračil meje svojih pooblastil.  

B. Spačal je povedal, da so trije člani predsedstva sodelovali pri pogajanjih za višino 

sodniških nadomestil z OZS, dva člana predsedstva ZOSS pa sta podala odstop med 

pogajanji.  



ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE  |  www.odbojka.si  |  zoss@odbojka.si 

Stran 5 od 9 

ZAPISNIK REDNE LETNE SKUPŠČINE ZOSS, BLED, 29. MAREC 2012 

D. Perčič je vprašal ali je bila zadeva o pogajanjih zaključena ko se je komisija v 

celoti strinjala z doseženim  in ali je nato komisija privolila v podpis tega dogovora z 

OZS. 

V razpravi sta sodelovala še R. Gruiškovnjak in T. Melavc. 

 R. Gruškovnjak je rekel, da je bilo nekaj pripomb, nato pa je predsednik ZOSS B. 

Spačal poslal v vednost ostalima članoma predsedstva, da je sporazum podpisan. 

Melavc je rekel, da je sodeloval do podpisa, ko je pa izvedel za podpis je podal 

odstopno izjavo.  

T. Melavc je podal obrazložitev, da je bil do trenutka podpisa pogodbe z OZS član 

predsedstva. Ko pa se je pogodba podpisala je nepreklicno odstopil. 

K razpravi sta se priključila še E. Kolenc, P. Končnik in G. Humerca 

E. Kolenc je izrazil mnenje o zniževanju sodniških stroškov do klubov. G. Humerca je 

želel pojasnilo besede pritisk v relaciji OZS ZOSS. P. Končnik mu je repliciral.  

T. Melavc je poudaril da so sodniki ostali na suhem, saj denarja za tekoče delovanje 

ni. B. Hrovat je podal pripombo na debato, saj nima nikakršnega zapisa o tem kdo je 

sodeloval na sestankih in kdo je razpravljaj in kaj je kdo rekel.  

G. Humerca je podal svoj argument o promoviranosti odbojke, ki pravi da se je OZS s 

televizijo maksimalno spogajala o prenosih državnega prvenstva na nacionalni 

televiziji in da se trudijo, da bi bila odbojka maksimalno medijsko promovirana. 

 B. Spačal  je še enkrat poudaril, da je odbojka premalo promovirana. 

 

Sprejet je bil: 

8. sklep 

Skupščina ZOSS potrjuje poročilo predsednika ZOSS za leto 2011. 

Sklep je bil s 30 glasovi za in 7 glasovi proti potrjen. 

 

Predsednica skupščine je povabila navzoče k razpravi o Poročilu o delu strokovne 

komisije ZOSS. Mnenje na poročilo je podal M. Milojević. Izpostavil je, da je 

strokovna komisija ZOSS svoje delo v preteklem letu dobro opravila. K razpravi je bil 

naprošen tudi predsednik strokovne komisije ZOSS, B. Markelj, ki je na kratko povzel 

poročilo delovanja strokovne komisije ZOSS.  

 

Sprejet je bil: 

9. sklep 

Skupščina ZOSS potrjuje poročilo Strokovne komisije ZOSS za leto 2011. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Predsednica je pozvala A. Pevca, da poroča o delovanju komisije za odbojko na 

mivki v letu 2011.  

A. Pevc je povedal, da tekmovanj odbojke na mivki v Sloveniji ni veliko. Kar mora 

narediti komisija je izvedba seminarjev in izpitov ter delegiranje sodnikov.  

G. Novak je podal pojasnila o izplačilih. 

D. Perčič je izpostavi smiselnost obstoja komisije za odbojko na mivki. Predsednica 

skupščine je predlagala, da se pozove predsednika komisije za odbojko na mivki, da 
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do naslednje skupščine poda vse odgovore vprašanja in dileme, ki so se v razpravi 

izpostavile. Prav tako naj se do naslednje skupščine pripravi predlog komisije in 

predsedstva o smiselnosti komisije in morebitnem nadaljevanju delovanja komisije ter 

na kakšen način bo ta komisija delovala. Določiti je potrebno tudi način izplačil. 

 

Sprejeta sta bila: 

10. sklep 

Skupščina ZOSS nalaga predsedniku Komisije za odbojko na mivki naj poda 

odgovore na vprašanja in dileme v zvezi z delovanjem komisije do naslednje 

skupščine ZOSS. 

 

11. sklep 

Skupščina ZOSS nalaga predsedniku Komisije za odbojko na mivki in 

predsedstvu ZOSS naj do naslednje skupščine ZOSS pripravijo predlog o 

nadaljnem delovanju komisije. 

Oba sklepa sta bila soglasno sprejeta. 

 

Poročilo Komisije za delegiranje ni bilo pravočasno dostavljeno zaradi bolezni 

predsednika. G. Novak je podal opravičilo v imenu predsednika Komisije za 

delegiranje B. Mačka. Predsednica skupščine je predlagala, da se poročilo Komisije 

za delegiranje za leto 2011 potrdi na naslednji izredni ali redni seji skupščine ZOSS. 

 

Sprejet je bil: 

12. sklep 

Predsednik Komisije za delegiranje mora do naslednje izredne ali redne seje 

skupščine ZOSS napisati poročilo.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

M. Milojević je vprašal, zakaj Komisija za marketing ne deluje. Predsednica 

skupščine je odgovorila, da ni oseb, ki bi delovali v tej komisiji. M. Milojevič je 

opomnil, da je to naloga predsedstva ZOSS da zapolni prosta mesta komisij. 

 

Sprejeta sta bila: 

13. sklep 

Predsedstvu ZOSS se naloži, naj na seji predsedstva obravnava smiselnost 

obstoja Komisije za marketing in o morebitnih članih omenjene komisije. Svoje 

zaključke naj poda na naslednji izredni ali redni seji skupščine ZOSS. 

 

14. Sklep 

Predsedstvu ZOSS se nalaga naj statut pregleda in pripravi predlog 

spremembe statuta do naslednje izredne ali redne seje skupščine ZOSS. 

Oba sklepa sta bila soglasno sprejeta. 
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K. 7. točki 

 

Poročila Nadzornega odbora ZOSS do dne 29. marca 2012 ni bilo posredovano in o 

njem ni možno razpravljati. Na dan skupščine ZOSS je prispelo elektronsko sporočilo 

člana Nadzornega odbora ZOSS, F. Kramarja, ki je podal obrazložitev o nedelovanju 

Nadzornega odbora ZOSS. Namreč člani NO ZOSS ne želijo prevzeti funkcijo 

predsednika NO ZOSS. D. Perčič je opozoril, zakaj S.Hodžić ni prevzela funkcijo 

predsednice NO ZOSS, ker v statutu piše, da je predsednik tisti, ki dobi največ 

glasov. Povedal je, da glede na to, da je bila prej predsednica M. Tovornik in ker se 

je volilo samo enega člana, to avtomatsko pomeni, da bi morala nova članica NO S. 

Hodžič prevzeti mesto predsednice. M. Tovornik je povedala, da je bil na izredni seji  

sprejet dogovor, da člani NO sami med sabo izberejo predsednika NO ZOSS. 

M. Tovornik je podala mnenje, da bi morali člani NO ZOSS sami zaprositi o delovanju 

NO ZOSS od nekdanje predsednice NO ZOSS. 

D. Perčič je opozoril, da ni podpisnika, ki bi bil podpisan pod poročilo Nadzornega 

odbora ZOSS. 

Predsednik ZOSS, B. Spačal, je izpostavil, da je ne-delo NO ZOSS neutemeljeno in 

ni v skladu z logiko delovanja organizacije, saj mora nadzorni odbor nadzorovati delo 

predsednika in predsedstva. 

B. Hrovat je citiral 50. Člen statuta ZOSS, kjer je navedeno, da je nadzorni odbor 

odgovoren skupščini ZOSS. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov in so vsi trije 

člani odgovorni skupščini. 

M. Tovornik je izkazala pripravljenost pomagati pri pripravi poročila NO ZOSS, 

vendar le za tisto obdobje v kateri je delovala.  

Predsednica skupščine je predlagala, da se pooblasti predsednika za podpis bilance, 

NO ZOSS naj opravi svoje dolžnosti. 

 

Sprejet je bil: 

15. sklep 

Predsedstvu ZOSS sej nalaga, naj pozove Nadzorni odbor ZOSS k sklicu 

izredne seje nadzornega odbora, kjer bodo pregledali vsa poročila, katera 

posedujejo; podajo poročilo o delu za leto 2011 ter podajo mnenje o nadaljnjem 

delovanje v Nadzornem odboru ZOSS v tej sestavi. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Seji redne skupščine ZOSS se je priključila Jana Prešeren. 

 

K 8. točki 

 

Predsednica skupščine je navzoče povabila k razpravi o poročilu o delovanju 

disciplinskega sodnika za leto 2011. Svojo pripombo na delovanje disciplinskega 

sodnika je podal. M. Milojević menimo, da sporočilo samo ni sporno vendar 
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disciplinski sodnik ni upošteval disciplinskega pravilnika, ker ni imel vseh podatkov o 

dejanjih, ki so se dogajali na tekmi, za katero je bila podana pritožba. M. Milojević je 

rekel, da kakršnakoli kazen po enem letu ne bi imela nikakršnega smisla. 

 B. Markelj je izpostavil, da ne more nekdo biti za isto stvar dvakrat kaznovan. Ter 

podal detajlno razlago dogodka – konkretnega primera. Predsednica skupščine je 

podala predlog, da se pozove disciplinskega sodnika, naj dopolni svoje poročilo z 

odgovori na pripombe. Poročilo naj se obravnava na naslednji izredni ali redni seji 

skupščine ZOSS. 

 

Sprejet je bil sklep: 

16. sklep 

Disciplinskega sodnik ZOSS se pozove, naj do naslednje izredne ali redne seje 

skupščine ZOSS dopolni svoje poročilo z odgovori na pripombe, ki so bile 

zabeležene na redni skupščini ZOSS, 29. marca 2012. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 9. točki 

 

D. Perčič je podal mnenje DOS Ljubljana do finančnega poročila 2011 in finančnega 

plana 2012. K razpravi se je priključila J. Prešeren. Zanimalo jo je kaj odpis v bilanci 

pomeni – ali gre za dejanski odpis in je tako ZOSS ostal brez sredstev. 

Predsednica je predlagala , da se storjene napake v finančnem poročilu za leto 2011 

raziščejo in se jih v letu 2012 odpravijo. Finančno poročilo pa naj se navkljub vsemu 

le potrdi. V bodoče pa je potrebno razmisliti o načinu delovanja ZOSS. 

Petra je zanimalo, zakaj so stroški dela sekretarja ZOSS nespremenjeni. 

Predsednica skupščine je podala razlago, saj je delo sekretarja ZOSS predvideno za 

8 urni delovnik.  

 

Sprejet je bil: 

17. sklep 

Skupščina ZOSS pooblašča predsednika ZOSS, da lahko podpiše bilanco 

stanja za leto 2011. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

D. Perčič je podal mnenje na finančni plan 2012.  D. Perčiča je rekel, da je iz sklada 

poslovnega izida razvidno da je bil narejen odpis dolga v višini dobrih 13.000 eur. 

Zanima ga, kaj konkretno je bilo odpisano in vzrok odpisa. 

M. Tovornik mu je odgovorila, da niti ona ne ve tega odgovora, tako da se je 

potrebno pozanimati v računovodstvu, kaj ta odpis pomeni. 

DOS Ljubljana predlaga da se finančni plan za leto 2012 ne sprejme. Predsednik 

ZOSS B. Spačal je repliciral in je potrdil, da je finančni plan za leto 2012 realen. J. 

Prešeren je poudarila, da naj se nerealnih postavk ne vključuje v finančni plan za leto 

2012 in trdi, da nima nobene realne osnove. 
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Zaradi neupoštevanja glasov dveh delegatov je bilo glasovanje o 18. sklepu 

ponovljeno. 

 

Sprejet je bil: 

18. sklep 

Finančno poročilo za leto 2011 in finančni plan za leto 2012 je potrjen. 

Sklep je bil z 19 glasovi za in 18 glasovi proti potrjen. 

 

K 10. točki 

 

Skupščina ZOSS je pri točki razno obravnavala odstopno izjavo predsednika ZOSS, 

ki je nepreklicno odstopil s položaja predsednika ZOSS. 

 

T. Melavc je skupščino opozoril, o napaki, ki se je zgodila pri preštevanju glasov. 

Glasovanje se je ponovilo. Sklep je zabeležen pod 18. Sklepom te redne seje 

skupščine ZOSS. 

 

Predsednica skupščine je predlagala za vršilca dolžnosti predsednika ZOSS člana 

predsedstva Rada Trifkovića. 

 

Sprejet je bil sklep: 

19. sklep 

Skupščina potrjuje kandidata za vršilca dolžnosti predsednika ZOSS Rada 

Trifkovića. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Peter je izpostavil tudi pomembne in pohvalne dosežke naših sodnikov na 

mednarodnem področju in je poudaril, da moramo biti ponosni na to ter s strani 

ZOSS-a tudi pohvaliti take sodnike in dati v vednost širši javnosti. 

 

Predsednica skupščine je sejo zaključila ob 21. uri. 

 

Bled, 29. marec 2011 

 

Zapisal Vodja seje skupščine ZOSS 

Gregor Novak Mojca Tovornik 

 

 

 

 

Overovatelja zapisnika 

Mihajlo Milojević   Daniel Atanasov 


