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ZAPISNIK IZREDNE LETNE SKUPŠČINE ZOSS, KOPER, 31. MAJ 2012 

Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije 

Celovška ulica 25 

 

1000 LJUBLJANA 

 

 

 

Zapisnik 

 

 

seje izredne skupščine Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije, 

ki je  bila v četrtek, 31. maja 2012 v Kopru v OŠ Antona Ukmarja na Markovcu, s 

pričetkom ob 18. uri. 

 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Otvoritev skupščine  

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

overovateljev zapisnika  

3. Poročilo verifikacijske komisije  

4. Sprejem dnevnega reda  

5. Seznanitev z odstopom predsednika ZOSS  

6. Razrešitev predsednika ter predsedstva ZOSS 

7. Izvolitev novega predsednika/ce ZOSS in predsedstva ZOSS  

 
 

K 1. točki 

 

Namestnik predsednika ZOSS, Rado Trifkovič, je ob 18. uri pozdravil vse prisotne.  

 

K 2. točki 

 

Za predsednika delovnega predsedstva skupščine (v nadaljevanju predsednik 

skupščine) je namestnik predsednika ZOSS predlagal Rada Trifkoviča in organe v 

sledeči sestavi: 

Delovno predsedstvo:     Verifikacijska komisija: 

Rado Trifkovič – predsednik   Dejan Perčič - predsednik  

Miha Oman      Franc Mesarič 
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Tomaž Melavc     Sandra Hodžič 

 

Overovatelja zapisnika:    Zapisnikar: 

Marko Gruden     Gregor Novak 

Irena Podlesnik 

 

Sprejet je bil: 

1. sklep 

 

Skupščina potrjuje delovna telesa v predlagani sestavi. 

 

K 3. točki 

 

Verifikacijska komisija je pregledala prejete poverilnice in ugotovila, da je prisotnih 33 

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

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

Statuta ZOSS sklepčna. 

Sprejet je bil: 

2. sklep 

Verifikacijska komisija potrjuje sklepčnost skupščine.  

 

K 4. točki 

 

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb oz. dopolnil. 

Sprejet je bil: 

3. sklep  

Skupščina ZOSS soglasno potrjuje predlagani dnevni red. 

 

K 5. točki 

 

Predsednik skupščine je prisotne seznanil, da je predsednik ZOSS Boris Spačal na 

redni letni skupščini dne 29.3.2012, ki je bila na Bledu podal nepreklicno odstopno 

izjavo. 
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Delegati skupščine so se strinjali s seznanitvijo o odstopu predsednika ZOSS Borisa 

Spačal. Pod to točko ni bilo razprave. 

 

K 6. točki 

 

Predsednik delovnega predsedstva je dal na glasovanje razrešitev predsednika 

ZOSS ter članov predsedstva.  

Na predlog ni razprave. Predlog je soglasno sprejet. 

Sprejet je bil: 

4. sklep  

Predsednik ZOSS Boris Spačal ter člani predsedstva ZOSS so razrešeni 

funkcije v predsedstvu ZOSS. 

 

K 7. točki 

 

Predsednik skupščine je prosil sekretarja ZOSS da poda pravočasno prispele 

kandidature za predsednika ZOSS. Sekretar ZOSS je povedal, da je v roku, ki je bil 

predpisan za oddajo kandidatur, na ZOSS prispela ena kadnidatura za predsednika 

ZOSS s predlaganimi člani predsedstva ZOSS.  

Predsednik skupščine je predal besedo kandidatki za predsednico ZOSS, da se na 

kratko predstavi.  

Predsednik skupščine je dal, v skladu z 31. členom statuta ZOSS, na glasovanje 

predlog o javnem glasovanju z dvigom rok. 

Na predlog ni razprave. Vsi prisotni delegati se strinjajo, da bo glasovanje za izvolitev  

predsednice ZOSS s predlaganim predsedstvom ZOSS javno z dvigom rok. 

Predsednik skupščine je dal na glasovanje, da se za predsednico ZOSS potrdi Jano 

Prešeren s predlaganim predsedstvom ZOSS. 

Na predlog ni razprave. Vsi prisotni delegati soglasno z dvigom rok potrjujejo Jano 

Prešeren za predsednico ZOSS s predlaganimi člani predsedstva ZOSS. 

Enega izmed delegatov skupščine je zanimalo ali je predsednica izvoljena za celo 

mandatno obdobje ali samo za določen čas. Sekretar ZOSS je povedal, da v Statutu 

ZOSS ni striktno zapisano za koliko časa je izvoljena nova predsednica. Povedal je, 

da skupščina glasuje ali je predsednica izvoljena do redne volilne skupščine, ki bo v 

letu 2013, lahko pa skupščina glasuje da je predsednica izvoljena za mandatno 

obdobje štirih let.  
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Predsednik skupščine je podal na glasovanje obe varianti. Delegati so soglasno 

potrdili, da je predsednica izvoljena do naslednje redne volilne skupščine, ki bo v letu 

2013. 

Sprejet so bili: 

5. sklep 

Glasovanje za izvolitev predsednice ZOSS s predlaganim predsedstvom ZOSS 

bo javno z dvigom rok. 

6. sklep  

Kandidatka za predsednico ZOSS Jana Prešeren s predlaganimi člani 

predsedstva ZOSS je soglasno izvoljena za novo predsednico ZOSS. 

7. sklep  

Nova predsednica ZOSS Jana Prešeren s predlaganimi člani predsedstva ZOSS 

je izvoljena do naslednje redne volilne skupščine, ki bo v letu 2013. 

 

 

 

Predsednik skupščine je sejo zaključila ob 18:50 uri. 

 

Koper, 31. maj 2012 

 

Zapisal Vodja seje skupščine ZOSS 

Gregor Novak Rado Trifkovič 

 

 

 

 

Overovatelja zapisnika 

Marko Gruden   Irena Podlesnik 


