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ZAPISNIK REDNE  LETNE SKUPŠČINE ZOSS, MARIBOR, 27. MAREC 2014 

Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije 

Celovška ulica 25 

 

1000 LJUBLJANA 

 

 

 

Zapisnik 

 

 

seje redne skupščine Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije, 

ki je  bila v torek, 27. marca 2014 v Mariboru, v prostorih Elektra Maribor, s 

pričetkom ob 18. uri. 

 

 

Prisotni: 6 članov DOS Ljubljana, 6 članov DOS Maribor, 5 članov DOS Gorenjska, 5 

članov DOS Žalec, 4 člani DOS Posočje, 4 člani DOS Dolenjska in 3 člani DOS 

Pomurje 

Drugi prisotni: Gregor Novak 

 

Sejo je otvorilaJ. Prešeren ter predlagala sledeči 

 

DEVNiI RED: 

 

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 2013 
6. Poročilo predsednice ZOSS za leto 2013 
7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2013 
8. Poročilo disciplinskega sodnika za leto 2013 
9. Potrditev finančnega poročila za leto 2013 in finančnega plana za leto 2014 
10. Pobude in predlogi članov 
11. Razno 

 

 

 

K 1. točki 

 

Vse prisotne je pozdravila in nagovorila predsednica ZOSS Jana Prešeren. Prisotne 

je seznanila da je predsedstvo ZOSS sprejelo Etični kodeks ZOSS ter se ob enem 
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zahvalila ustanoviteljema kodeksa gospodu Kolenc Emilu ter gospodu Vidu 

Zupančiču. 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. Vse prisotne je pozdravil še predsednik DOS Maribor Gril David, ki je 

vsem prisotnim zaželel, da bi se vsi počutili dobro ter da bi skupščina potekala 

konstruktivno. 

 

 

 

K 2. točki 

 

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

nadaljevanju predsednik skupščine) predlagala Gril Davida. V delovno predsedstvo 

je predlagala poleg predsednika D. Grila še člana T. Kušarja in S. Mavriča. 

Za zapisnikarja je predlagala G. Novaka.  

Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana N. Klinar in V. Zupančič. 

V verifikacijsko komisijo so bili predlagani E. Kolenc (predsednik), T. Melavc in R. 

Gruškovnjak.  

 

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 od 46 

vabljenih delegatov 29 delegatov, ki imajo ustrezne poverilnice in imajo na skupščini 

glasovalno pravico, 4 poverilice DOS Dolenjske pa nimajo uradnega pečata društva. 

Predsednik skupčine je dal na glasovanje ali se prisotni delegati na skupščini 

strinjajo, da imajo glasovalno pravico tudi delegati DOS Dolenjske. 

 To je več kot polovica vabljenih delegatov, kar pomeni, da je skupščina, v skladu z 

22. členom Statuta ZOSS, sklepčna. 

 

Sprejeta sta bila: 

2. sklep 

Verifikacijska komisija potrjuje sklepčnost skupščine. Prisotnih je 33 delegatov 

od 46 vabljenih. 

 

3. sklep 

Skupščina ZOSS soglasno potrjuje da imajo delegati DOS Dolenjske 

glasovalno pravico na skupščini ZOSS.  
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K 4. točki 

 

Predsednik skupščine je podal predlog za spremembo oziroma dopolnitev dnevnega 

reda. Predlagal je, da se poročila komisij ZOSS (poročilo delegatorja, poročilo SK 

ZOSS) v točki dnevnega reda obravnavajo pod točko šest in sicer Poročilo 

predsednice ZOSS za leto 2013. Ostala poročila se obravnavjo tako kot je napisano 

v vabilu. 

Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

Sprejet je bil: 

4. sklep 

Poročila komisij ZOSS (poročilo delegatorja, poročilo SK ZOSS) se 

obravnavajo pod točko šest dnevnega reda. 

 

 

 

K 5. točki 

 

Predsednik skupščine je prisotne prosil, da v kolikor imajo kakšne pripombe na 

zapisnik, da le te podajo. Oba zapisnika so vsi prisotni prejeli tudi kot gradivo za 

redno letno volilno skupščino ZOSS 2013.  

Pripomb na zapisnik redne volilne skupčine ZOSS 2013 ni bilo. 

Zapisnik je soglasno sprejet. 

 

Sprejeti so bili: 

5. Sklep 

Zapisnik redne volilne skupščine ZOSS 2013 je bil soglasno potrjen. 

 

 

 

K 6. točki 

 

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

leto 2013 ter ostala poročila, ki niso posebno navedena za obravnavo v dnevnem 

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

ZOSS je povedala, da je vse zapisano v poročilu, ki so ga prisotni prejeli v gradivu. 

Predsednik skupščine je prisotne pozval, da podajo pripombe na poročilo 

predsednice ZOSS za leto 2013 ter ostala poročila komisij.  

Na poročila s strani delegatov ni bilo pripomb. 

 

Sprejet je bil: 

6. sklep 
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Skupščina ZOSS soglasno potrjuje poročilo predsednice ZOSS za leto 2013 ter 

ostala poročila komisij. 

 

 

 

K 7. točki 

 

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

nadzornega odbora ZOSS za leto 2013. Pozval je predsednico nadzornega odbora 

ZOSS, da na kratko predstavi poročilo. Povedala je, da je NO ZOSS podal obširno 

poročilo in da prosi navzoče delegate, da podajo pripombe.  

Računovodkinja je podala nekaj pojasnil k točki 3.1 v poročilu NO ZOSS. Delegati so 

bili s pojasnili zadovoljni. 

Delegati so razpravljali o sklepu 4/1 v poročilu NO ZOSS, kjer je zapisano, da višino 

članarin za člane ZOSS sprejme skupščina. Razprava je potekala tudi glede članstva 

klubov v ZOSS. 

 

Sprejet je bil: 

7. sklep 

Skupščina ZOSS potrjuje poročilo Nadzornega odbora ZOSS za leto 2013. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

8. sklep 

V najkrajšem možnem času mora predsedstvo ZOSS od klubov, ki še niso 

podali pristopne izjave o članstvu v ZOSS, le-tepridobiti. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

9. sklep 

Skupščina ZOSS predlaga, da je članarina ZOSS v višini od 0 do 15.000,00 

EUR. Skupščina ZOSS pooblašča predsedstvo ZOSS, da v mesecu juniju 

določi višino članarine ZOSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

K 8. točki 

 

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

ZOSS za leto 2013. 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. 

Pripomb na zapisnik ni bilo. 

 

Sprejet je bil: 
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10.   sklep 

Skupščina ZOSS potrjuje poročilo disciplinskega sodnika ZOSS za leto 2013. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

K 9. točki 

 

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

leto 2013 in finančnega plana za leto 2014. Predsednik skupščine je predal besedo 

sedanji računovodkinji ZOSS Mojci Tovornik. Podrobno je razložila finančno poročilo 

ZOSS za leto 2013 ter finančni plan ZOSS za leto 2014 in povedala da je ZOSS 

poslovala pozitivno,  

Pripomb na finančno poročilo in finančni plan za leto 2014 ni bilo.  

 

Sprejet je bil: 

11.    sklep 

Skupščina ZOSS  potrjuje finančno poročilo za leto 2013 in finančni plan za leto 

2014. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

K 10. točki 

 

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 10. Točki – Predlogi in pobude članov 
ZOSS. 

Prva pobuda s strani delegatov je bila, da bi ZOSS kupil dva luksmetra, ki bi 
krožila po Slovniji in s katerimi bi sodniki preverjali ustrezno svetlost dvoran. Namreč 
prisotni ugotavljajo, da se težave s svetlostjo pojavljao predvsem v šolskih dvoranah. 
Poročila o tem bi v vednost posredovali Tekmovalni komisiji OZS. 

Ravno tako je bil predlog delegatov, da je potrebno obvestiti sodnike, da 
morajo v obrazec R4 (protokol) pod opombe vedno vpisati, če je na tekmi karkoli 
narobe. Ni dovolj, da sodnik s križcem označi kaj ni vredu ampak mora obvezno 
opisati težave. 
 
 
 
 
 
Srejet je bil: 

12.   sklep 

Predsedstvo ZOSS mora do naslednje sezone kupiti dva luksmetra, ki bosta 

služila meritvam osvetljenosti v dvoranah po Sloveniji. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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K 11. točki 

 

Predsednik skupščine je povabil navzoče k razpravi k. 11. Točki – Razno.  

Jana Prešeren je povedala, da bo potrebno prevetriti Statut ZOSS. Prisotni se 

strinjajo, da je potrebno zadolžiti predsedstvo ZOSS, da pregleda čistopis Statuta ter 

naredi predloge o rednih ter pridruženih članih ZOSS. Predsedstvo ZOSS mora na 

DOS-e v obravnavo poslati predloge popravkov Statuta ZOSS najkasneje do 

septembra 2014. 

 

Sprejet je bil: 

13.  sklep 

Skupščina ZOSS nalaga predsedstvu ZOSS, da pregleda ter poda predloge 

sprememb in dopolnitev Statuta ZOSS. Čistopis mora biti v celoti narejen do 

januarja 2015. 

Za sklep je bilo 32 delegatov, 1 delegat je bil proti sklepu. 

 

 

Seja je bila zvočno posneta. Audio zapis se nahaja pri sekretarju ZOSS. 

Predsednica skupščine je sejo zaključila ob 19:25. uri. 

 

Ljubljana, 27. marec 2014 

 

Zapisal Vodja seje skupščine ZOSS 

Gregor Novak David Gril 

 

 

 

 

Overovatelja zapisnika 

Nejc Klinar   Vid Zupančič 


