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ZAPISNIK REDNE VOLILNE LETNE SKUPŠČINE ZOSS, LJUBLJANA, 26. MAREC 2013 

Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije 

Celovška ulica 25 

 

1000 LJUBLJANA 

 

 

 

Zapisnik 

 

 

seje redne volilne skupščine Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije, 

ki je  bila v torek, 26. marca 2013 v Ljubljani, v prostorih Gospodarske zbornice 

Slovenija – dvorana B, s pričetkom ob 18. uri. 

 

 

Prisotni: Rado Trifkovič, Eva Tomec, Blaž Markelj, Peter Končnik, Branko Kavčič, 

Anton Pevc, Andrija Brčinović, Nejc Klinar, Bernard Valentar, Davorin Kragelnik, 

Brane Maček, Franci Kramar, Maša Serec, Dušan Saurin, Janez Šuštaršič, Rok 

Zajec, Jana Prešeren, Dejan Perčič, Mojca Tovornik, Amir Suljkanović. Anja Gril, 

Miha Oman, Robert Gruškovnjak, Franc Mesarič, Domen Gujtman, Špela Rous, Emil 

Kolenc, Dean Vidmar, Matija Dugar, Sebastjan Mavrič, Tomaž Melavc, Tomaž Kušar, 

Jože Dimec, Gregor Ortl, Liljana Majer, Gregor Humerca 

Pridružil se ob 18:51: Simon Štamcar 

Drugi prisotni: Gregor Novak 

 

Sejo je vodila J. Prešeren do sprejema  

 

PREDLOGA DEVNEGA REDA: 

 

1. Otvoritev skupščine 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije, zapisnikarja in dveh 

overovateljev zapisnika 
3. Poročilo verifikacijske komisije 
4. Sprejem dnevnega reda 
5. Potrditev zapisnika redne skupščine ZOSS 2012 ter izredne skupščine ZOSS 

2012 
6. Poročilo predsednice ZOSS za leto 2012 
7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2012 
8. Poročilo disciplinskega sodnika za leto 2012 
9. Potrditev finančnega poročila za leto 2012 in finančnega plana za leto 2013 
10. Sprejem sprememb statuta ZOSS ter poslovnika skupščine ZOSS 
11. Volitve (predsednik ZOSS s predlogom članov predsedstva, nadzorni odbor in 

disciplinski sodnik) 
12. Pobude in predlogi članov 
13. Razno 
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K 1. točki 

 

 

Vse prisotne je pozdravila in nagovorila predsednica ZOSS ter hkrati predsednica 

DOS Ljubljana, Jana Prešeren. Ugotovila je, da je ob predvideni uri začetka seje 

redne volilne skupščine prisotna več kot polovica vabljenih delegatov. Seja redne 

volilne skupščine se je nadaljevala. 

 

 

 

K 2. točki 

 

Predsednica ZOSS, J. Prešeren, je za predsednika delovnega predsedstva (v 

nadaljevanju predsednik skupščine) predlagala Rada Trifkovič. V delovno 

predsedstvo je predlagala poleg predsednika R. Trifkovič še člana T. Melavca in B. 

Valentar. 

Za zapisnikarja je predlagala G. Novaka.  

Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana M. Tovornik in D. Vidmar. 

V verifikacijsko komisijo so bili predlagani R. Gruškovnjak (predsednik), M. Oman in 

N. Klinar.  

 

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 

36 delegatov z glasovalno pravico od skupaj 49 vabljenih. To je več kot tretjina 

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

ZOSS, sklepčna. 

 

Verifikacijska komisija je dopolnila svoje poročilo o prisotnosti delegatov z volilno 

pravico. Prisotnih je bilo 37 delegatov s poverilnicami vendar je imela Odbojkarska 

zveza Slovenije možnost dveh delegatskih mest, ki so bile obe napisani na isto ime in 

sicer na Gregoja Humerco, kar pa ni v skladu s poslovnikom ZOSS zato je veljavna 

samo ena poverilnica, z glasovalno pravico. 

 

 

 

 

Sprejeta sta bila: 

2. sklep 
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Verifikacijska komisija potrjuje sklepčnost skupščine. Prisotnih je 36 delegatov 

od 49 vabljenih. 

 

3. sklep 

Skupščina ZOSS soglasno potrjuje da ima Odbojkarska zveza Slovenije eno 

veljavno delegatsko mesto z glasovalno pravico.  

 

K 4. točki 

 

Predsednica skupščine je podala predlog za spremembo oziroma dopolnitev 

dnevnega reda. Na dnevni red se pod točko enajst uvrsti dodatna točka dnevnega 

reda. Predlagana 11. točka dnevnega reda se glasi – Razrešitev dosedanjega 

predsedstva ZOSS z vsemi člani predsedstva ZOSS, ostale točke dnevnega reda pa 

se ustrezno preštevilčijo. 

Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

Sprejet je bil: 

4. sklep 

Na dnevni red redne volilne skupščine ZOSS se pod 11. točko dnevnega reda 

uvrsti dodatna točka dnevnega reda, ki se glasi: Razrešitev dosedanjega 

predsedstva ZOSS z vsemi člani predsedstva ZOSS. Ostale točke dnevnega 

reda se ustrezno preštevilčijo in sicer: 

12. Volitve (predsednik ZOSS s predlogom članov predsedstva, nadzorni 
odbor in disciplinski sodnik) 
13. Pobude in predlogi članov 
14. Razno 

 

 

K 5. točki 

 

Predsednik skupščine je prisotne seznanil z vsebino redne skupščine ZOSS 2012 ter 

izredne skupščine ZOSS 2012. Oba zapisnika so vsi prisotni prejeli tudi kot gradivo 

za redno letno volilno skupščino ZOSS 2013. Predsednik skupščine je prisotne prosil, 

da v kolikor imajo kakšne pripombe na oba zapisnika, da le te podajo. 

Predsednica ZOSS J. Prešeren je povedala, da bi pri zapisniku redne letne 

skupščine 2012 dodala, da sklepa 10. in 11. nista bila realizirana in predlagala, da 

bomo ta dva sklepa obravnavali pod točko razno oziroma točko 10.  pri spremembi 

Statuta ZOSS. 

 

 

 

Sprejeti so bili: 

5. Sklep 

Zapisnik izredne seje skupščine ZOSS 2012 je bil soglasno potrjen. 
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6. sklep 

Zapisnik seje redne skupščine ZOSS 2012 je bil soglasno potrjen. 

 

 

K 6. točki 

 

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 6. Točki – Poročilo predsednice ZOSS za 

leto 2012. Pozval je predsednico ZOSS, da na kratko predstavi poročilo. Predsednica 

ZOSS je povedala, da je sedanje predsedstvo prevzelo vodenje ZOSS konec 

meseca maja in začelo reševati najbolj aktualne in pereče zadeve, ostalo pa je 

zapisano v poročilu, ki so ga prisotni prejeli v gradivu. Na poročilo s strani delegatov 

ni bilo pripomb. 

 

Sprejet je bil: 

7. sklep 

Skupščina ZOSS soglasno potrjuje poročilo predsednice ZOSS za leto 2012. 

 

 

K 7. točki 

 

Predsednik skupščine je povabil navzoče k razpravi k. 7. Točki -  Poročilu 

nadzornega odbora ZOSS za leto 2012. Pozval je predsednico nadzornega odbora 

ZOSS, da na kratko predstavi poročilo. Na kratko je predstavila poročilo, ki je so ga 

prisotni prejeli v gradivu in povedala, da odkar delujejo v tej sestavi niso ugotovili 

nepravilnosti delovanja ZOSS. Na zapisnik ni bilo pripomb.  

 

Sprejet je bil: 

8. sklep 

Skupščina ZOSS potrjuje poročilo Nadzornega odbora ZOSS za leto 2012. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 8. točki 

 

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 8. Točki – Poročilo disciplinskega sodnika 

ZOSS za leto 2012. Ker  disciplinski sodnik ZOSS ni bil prisoten na skupščini, je 

predsednik skupščine navzoče pozval, da v kolikor imajo kakšne pripombe na 

zapisnik, ki so ga prejeli v gradivu, da le te podajo. Predsednica ZOSS Jana 

Prešeren je predlagala, da se sekretarju ZOSS naloži, da pregleda sklepe prejšnjih 

skupščin in ugotoviti, kaj mora vsebovati poročilo disciplinskega sodnika (ali se v 

zapisniku operira z imeni ali ne) in o tem preko elektronske pošte obvestiti DOS-e. 

Ostalih pripomb na zapisnik ni bilo. 
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Sprejeta sta bila: 

 

9. sklep 

Sekretarja ZOSS se zadolži, da pregleda vse stare zapisnike skupščin in naredi 

povzetek, in preko elektronske pošte obvesti društva odbojkarskih sodnikov o 

sklepih prejšnjih skupščin ZOSS, kaj mora vsebovati poročilo disciplinskega 

sodnika ZOSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

10.   sklep 

Skupščina ZOSS potrjuje poročilo disciplinskega sodnika ZOSS za leto 2012. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 9. točki 

 

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 9. Točki – Potrditev finančnega poročila za 

leto 2012 in finančnega plana za leto 2013. Predsednik skupščine je predal besedo 

sedanji računovodkinji ZOSS Mojci Tovornik. Na kratko je obrazložila vsebino 

finančnega poročila za leto 2012 in povedala da je ZOSS poslovala pozitivno, vendar 

imamo veliko odprtih terjatev, zaradi česar prihaja do zamika izplačil. Ravno tako je 

Mojca Tovornik pojasnila finančni plan za leto 2013. Pripomb na finančno poročilo in 

finančni plan za leto 2013 ni bilo.  

 

 

Sprejeta je bil: 

11.    sklep 

Skupščina ZOSS  potrjuje finančno poročilo za leto 2012 in finančni plan za leto 

2013.. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 10. točki 

 

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 10. Točki – Sprejem sprememb statuta 
ZOSS ter poslovnika skupščine ZOSS. Predsednica ZOSS J. Prešeren je povedala, 
da so vsi delegati prejeli skupaj z gradivom skupščine tudi predloge sprememb 
Statuta ZOSS in pokomentirala določene spremembe, ki so bile predlagane.Z a 
poslovnik skupščine ZOSS je povedala, da gre le za lepotne popravke in ne 
vsebinske.  
 

 

Sprejet je bil: 

12.   sklep 
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Skupščina ZOSS  potrjuje spremembe statuta ZOSS ter poslovnika skupščine 

ZOSS z vsemi predlaganimi popravki. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 11. točki 

Predsednik skupščine je povabil navzoče k razpravi k. 11. Točki -  Razrešitev 

dosedanjega predsedstva ZOSS z vsemi člani predsedstva ZOSS, Nadzornega 

odbora ZOSS ter disciplinskega sodnika ZOSS. Razprave ni bilo, zato je dal 

predsednik skupščine na glasovanje sklep: 

 

13.  sklep 

Skupščina ZOSS razrešuje predsedstvo ZOSS z vsemi člani perdsedstva ZOSS, 

Nadzorni odbor ZOSS ter disciplinskega sodnika ZOSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 12. točki 

Predsednik skupščine ZOSS je odprl razpravo k. 12. Točki – Volitve (predesdnika 

ZOSS s predlogom članov predsedstva, Nadzorni odbor ter disciplinskega sodnika). 

Povedal je da je na ZOSS v razpisanem roko za oddajo kandidatur prispela ena 

kandidatura za predsednico ZOSS s predlaganimi člani predsedstva ZOSS ter štiri 

kandidature za člane Nadzornega odbora. Za disciplinskega sodnika ZOSS ni v 

razpisanem roku prispela nobena kandidatura. Predsednik skupščine je poimensko 

predstavil vse pravočasno prispele kandidature in sicer: 

 

- kandidatura za predsednico ZOSS s predlaganim predsedstvom ZOSS: 

o za predsednico ZOSS – Jana Prešeren 

o član predsedstva ZOSS – Brane Hrovat 

o član presdsedstva ZOSS – Rado Trifkovič 

o članica predsedstva ZOSS – Mojca Tovornik 

o članica predsedstva ZOSS – Liljana Majer 

- kandidature za Nadzorni odbor 

o članica – Ana Oblak 

o članica – Eva Tomec 

o član – Franci Kramar 

o član – Robert Gruškovnjak 

 

Predsednik skupščine je predal besedo kandidatki za predsednico ZOSS, ki je 

povedala da ponovno kandidira za predsednico ZOSS in da bodo usmeritve takšne 

kot so bile do sedaj, predvsem težnja k transparentnemu poslovanju. Povedala je, da 

si želi, da se v bodoče ne bi ukvarjali s finančnim poslovanjem ampak da bi se 

posvetili k strokovnosti ter bil v suport vsem komisijam. Obenem pa se je za 

delovanje zahvalila še staremu predsedstvu ZOSS. 
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Predsednik ZOSS je navzoče seznanil, da se volitve za predsednico ZOSS s 

predlaganimi člani predsedstva ZOSS, lahko izvedejo tajno ali javno. Predlagal je, da 

glede na to, da je na ZOSS prispela samo ena kandidatura, da se volitve za 

predsednico ZOSS s predlaganim predsedstvom ZOSS izvedejo javno z dvigom rok. 

Sklep je dal na glasovanje. 

Predsednik skupščine je dal na glasovanje z dvigom rok izvolitev nove predsednice 

ZOSS Jane Prešeren s predlaganimi člani predsedstva ZOSS. 

Predsednik skupščine je navzoče seznanil, da bodo v skladu s poslovnikom ZOSS 

volitve za člane Nadzornega odbora tajne z glasovnicami. Glasuje se tri člane od 

prispelih štirih kandidatur. 

Z zamudo (ob 18:51 uri) se je skupščini pridružil delegat DOS Dolenjska, 

Simon Štamcar. Verifikacijska komisija je potrdila, da je od 18:51 ure dalje prisotnih 

37 delegatov z glasovalno pravico. Hkrati so člani verifikacijske komisije predlagali, 

da je potrebno v poslovniku ZOSS narediti popravek glede poverilnic ter glasovalne 

pravice – en delegat ima lahko samo eno poverilnico na svoje ime. 

Predsednik skupščine je prosil verifikacijsko komisijo, da razdeli glasovnice vsem 

navzočim z glasovalno pravico. Po glasovanju je verifikacijska komisija preštela 

glasovnice in podala rezultat tajnega glasovanja za tri člane Nadzornega odbora. 

Prejeli so 37 vrnjenih glasovnic, od tega 2 neveljavni, glasovi za vsakega 

posameznika pa so napisani spodaj: 

 

o članica – Ana Oblak (7 glasov) 

o članica – Eva Tomec (32 glasov) 

o član – Franci Kramar (33 glasov) 

o član – Robert Gruškovnjak (27 glasov) 

 

V Nadzorni odbor so izvoljeni naslednji trije kandidati: 

 

o članica – Eva Tomec  

o član – Franci Kramar 

o član – Robert Gruškovnjak 

 

Verifikacijska komisija ugotavlja, da je predsednik Nadzornega odbora ZOSS v 

skladu s Statutom ZOSS Franci Kramar, ki je prejel največje število glasov. Obenem 

skupčina ZOSS ugotavlja, da predsednik Nadzornega odbora ZOSS ne more biti 

Franci Kramar, ker je iz istega društva odbojkarskih sodnikov kot predsednica ZOSS, 

zato bo predsednica Nadzornega odbora ZOSS Eva Tomec, ki je prejela drugo 

najvišje število glasov. 

 Predsednik ZOSS je vsem navzočim predal 5 min časa, da se morebiti 

dogovorijo, kdo bi lahko bil disciplinski sodnik ZOSS, glede na to, da v razpisanem 

roku na ZOSS ni prispela nobena kandidatura. Po 5 minutni prekinitvi je Peter 

Končnik povedal, da je klical svojega brata, gospoda Antona Končnika in prisotne 

seznanil, da je gospod Anton Končnik pripravljen prevzeti funkcijo disciplinskega 

sodnika ZOSS v kolikor ga delegati izvolijo. Vsi navzoči so se s tem predlogom tudi 
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strinjali. Predsednik skupčine je dal na javno glasovanje z dvigom rok za izvolitev 

disciplinskega sodnika ZOSS Antona Končnika z njegovim soglasjem.  

 

 

14.  sklep 

Volitve za predsednico ZOSS s predlaganimi člani predsedstva ZOSS se 

izvedejo javno. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

15.  sklep 

Skupščina ZOSS z dvigom rok potrjuje za novo predsednico ZOSS Jano 

Prešeren s predlaganimi člani predsedstva ZOSS. 

Predsednica ZOSS Jana Prešeren s predlaganimi člani predsedstva ZOSS so bili 

soglasno izvoljeni. 

 

16.  sklep 

Verifikacijska komisija ugotavlja, da je od 18:51 ure prisotnih 37 delegatov z 

glasovalno pravico od 49 vabljenih delegatov. 

 

17.  sklep 

Predsedstvo ZOSS se pooblasti, da pripravi popravek poslovnika skupščine 

ZOSS, kjer bo natančno opredeljena glasovalna pravica ter koliko poverilnic je 

lahko na isto ime. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

18.  sklep 

Skupščina ZOSS je s tajnim glasovanjem izvolila tri člane Nadzornega odbora 

in sicer: Franci Kramar, Eva Tomec ter Robert Gruškovnjak. Predsednik 

Nadzornega odbora je Eva Tomec. 

 

19.  sklep 

Franci Kramar v skladu s Statutom ne more opravljati funkcije predsednika 

Nadzornega odbora (prihaja iz istega DOS-a kot predsednica ZOSS), zato 

skupščina ZOSS potrjuje kot drugouvrščeno Evo Tomec za predsednico 

Nadzornega odbora ZOSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

20.  sklep 

Skupščina ZOSS je z javnim glasovanjem z dvigom rok potrdila gospoda 

Antona Končnika za disciplinskega sodnika ZOSS. 

Disciplinski sodnik Anton Končnik je bil soglasno izvoljen. 

K 13. točki 
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Predsednik skupščine ZOSS je odprl razpravo k. 13. Točki – Pobude in predlogi 

članov. Povedal je, da je na ZOSS prispelo pismo iz odbojkarskega kluba ŠD FITT 

Črnuče. Pobudo, ki so jo poslali iz ŠD FITT Črnuče so delegati skupščine ZOSS 

prejeli v gradivu vendar jo je predsednik skupščine še enkrat prebral. Pobuda zajema 

ocenjevanje sodnikov s strani trenerjev. Predsdnik skupščine je podal razpravo na 

omenjeno pobudo.  

Jana Prešeren je povedala, da pobuda posega v strokovno delo in predlagala, da 

skupščina to v obravnavo odstopi strokovni komisiji ZOSS. 

Peter Končnik je v razpravi povedal, da so podobne stvari že imeli v nekaj evropskih 

državah in da so na podlagi ocen, ki so jih sodnikom podali trenerji, naredili statistiko 

in da so imeli še vrsto let težave zaradi tega, ker sodnike lahko ocenjujejo le 

strokovno usposobljeni ljudje. Povdaril je, da bi se s tem izgubila kvaliteta sojenja. 

Emil Kolenc je povedal, da je potrebno tukaj krepko razmisliti, kaj želimo? Ali želimo 

kvaliteto ali kvantiteto. 

Dejan Perčič je predlagal, da je potrebno strokovnost prepustiti organom, ki so za to 

zadolženi in da upa, da bodo skupaj z Odbojakrsko zvezo Slovenije našli skupni 

dogovor.  

 

21.  sklep 

Skupščina ZOSS pubudo ŠD FITT Črnuče predaja Strokovni komisiji ZOSS, ki 

je kompetentna za strokovna vprašanja. Strokovna komisija ZOSS mora 

predsedstvu ZOSS podati odgovor o odločitvi glede pobude ŠD FITT Črnuče. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

K 14. točki 

 

Predsednik skupščine je povabil navzoče k razpravi k. 14. Točki – Razno.  

Jana Prešeren je  Sekretarja tekmovanj OZS povprašala, kdaj bodo  znani 

Pravilniki OZS ter v kakšno smer bodo šle spremembe. Sekretar tekmovanj OZS ji je 

odgovoril, da je že večletna praksa, da on pozove klube oziroma kogarkoli, da podajo 

predloge za spremembe pravilnikov. To je bilo že narejeno. Strokovni svet OZS je 

imel že sejo in obravnaval predloge in to se bo dalo v drugi krog v obravnavo 

tekmovalni komisiji OZS, ki bo predloge še enkrat preučila in sprejela Pravilnike ki jih 

potrdi predsedstvo OZS. Tej Pravilniki potem veljajo v naslednji tekmovalni sezoni. 

Robert Gruškovnjak je predlagal, da bi se sodniške izkaznice vrnile nazaj in da 

bi se strošek prenesel na sodnika. Sekretar ZOSS je povedal, da so sodniške 

izkaznice trenutno brez teže in so samo strošek ZOSS, zato je bil na eni izmed sej 

predsedstva ZOSS sprejet sklep, da se izkaznice ukinejo, v kolikor pa jo posamezen 

sodnik vseeno želi, pa mora kontaktirati Sekretarja ZOSS, ki mu le to izdela.   

 Robert Gruškovnjak je tudi predlagal, da bi bila članarina C liste vrnjena 

društvu odbojkarskih sodnikov, kot je bilo že včasih, ker je mnenja, da se s sodniki C 

liste ukvarja pretežno DOS in zato članarina pripada DOS-u. Sebastjan Mavrič je 

povedal, da je bilo to samo eno leto in da je bilo kasneje sprejet sklep, da so novi 

sodniki prvo leto oproščeni plačila članarine.  
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22.  sklep 

Skupščina ZOSS nalaga predsedstvu ZOSS, da prouči predlog Roberta 

Gruškovnjaka glede članarin sodnikov C liste in poda odgovor vsem DOS-om. 

 

 

 

Predsednica skupščine je sejo zaključila ob 19:06. uri. 

 

Ljubljana, 26. marec 2013 

 

Zapisal Vodja seje skupščine ZOSS 

Gregor Novak Rado Trifkovič 

 

 

 

 

Overovatelja zapisnika 

Mojca Tovornik   Dean Vidmar 


