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Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije 

Celovška ulica 25 

 

1000 LJUBLJANA 

 

 

 

Zapisnik 

 

 

seje redne skupščine Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije, 

ki je  bila v četrtek, 21. marca 2016 v Novi Gorici, v prostorih občine Nova 

Gorica, s pričetkom ob 18.00 uri. 

 

 

Prisotni: 7 članov DOS Ljubljana, 4 članov DOS Maribor, 3 člani DOS Žalec, 3 člani 

DOS Posočja, 5 članov DOS Dolenjska, 4 člani DOS Pomurje in 3 člani DOS Koper 

Drugi prisotni: Gregor Novak 

 

Sejo je otvorila J. Prešeren ter predlagala sledeči 

 

DEVNI 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 2015 
6. Poročilo predsednice ZOSS za leto 2015 
7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2015 
8. Poročilo disciplinskega sodnika za leto 2015 
9. Potrditev finančnega poročila za leto 2015 in finančnega plana za leto 2016 
10. Spremembe Statuta ZOSS 
11. Pobude in predlogi članov 
12. Razno 

 

 

 

 

 

K 1. točki 
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Vse prisotne je pozdravila in nagovorila predsednica ZOSS Jana Prešeren. Ugotovila 

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

vabljenih delegatov. Seja redne skupščine se je nadaljevala.  

 

 

K 2. točki 

 

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

nadaljevanju predsednik skupščine) predlagala Sebastjana Mavriča. V delovno 

predsedstvo je predlagala poleg predsednika S. Mavriča še člana T. Kušarja in M. 

Mahne. 

Za zapisnikarja je predlagala G. Novaka.  

Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana D. Vrečar in D. Kene. 

V verifikacijsko komisijo so bili predlagani Domen Mohorčič (predsednik), Boris 

Spačal in Robert 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.  

 To je več kot polovica 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. Prisotnih je 29 delegatov 

od 46 vabljenih. 

 

 

K 4. točki 

 

Predsednik skupščine je prisotnim podal v potrditev dnevni red skupščine 2016. Na 

dnevni red ni bilo pripomb. 

Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

 

Sprejet je bil: 
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3. sklep 

Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

 

K 5. točki 

 

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

zapisnik, da le te podajo. Zapisnik redne letne skupščine 2015 so vsi prisotni prejeli 

tudi kot gradivo za redno letno skupščino ZOSS 2016. Predsednica je podala nekaj 

dopolnil oziroma pojasnil na določene sklepe. Predsednica ZOSS je pojasnila, da je 

bil Pravilnik o nagradah in priznanjih ZOSS pripravljen, vendar iz objektivnih razlogov 

še ni bil sprejet. 

Ostalih pripomb na zapisnik redne skupščine ZOSS 2015 ni bilo. 

Zapisnik je soglasno sprejet. 

Soglasno potrjeno, da se to obravnava! 

 

Sprejeta sta bila: 

4. sklep 

Skupščina ZOSS zadolži predsedstvo ZOSS, da na prvi seji predsedstva ZOSS 

obravnava Pravilnik o nagradah in priznanjih ZOSS. 

 

5. sklep 

Zapisnik redne skupščine ZOSS 2015 je bil soglasno potrjen. 

 

 

K 6. točki 

 

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

leto 2015 ter ostala poročila, ki niso posebno navedena za obravnavo v dnevnem 

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

ZOSS je predstavila poročilo. Predsednik skupščine je prisotne pozval, da podajo 

pripombe na poročilo predsednice ZOSS za leto 2015. Delegati skupščine niso imeli 

vprašanj.  

Predsednik SK ZOSS je prisotne pozval k razpravi na poročilo SK ZOSS. Ni bilo 

pripomb. 

Na poročilo delegatorja ZOSS ni bilo pripomb. 

Ostalih pripomb na poročilo predsednice ZOSS za leto 2015 ter ostala poročila s 

strani delegatov ni bilo. 

 

Sprejet je bil: 

6. sklep 

Skupščina ZOSS soglasno potrjuje poročilo predsednice ZOSS za leto 2015 ter 

ostala poročila komisij (poročilo delegatorja, poročilo SK ZOSS). 

 



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

Stran 4 od 7 

ZAPISNIK REDNE  LETNE SKUPŠČINE ZOSS, NOVA GORICA, 21. MAREC 2016 

 

K 7. točki 

 

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

nadzornega odbora ZOSS za leto 2015. Predsednica NO ZOSS je povedala, da 

poročila ni, ker so nekaj gradiva prejeli dva dni pred skupščino in poročila niso 

utegnili napisati. Na kratko je podala komentar na finančno poročilo in povedala, da 

nimajo pripomb na finančno poročilo, ter da bodo poročilo v celoti dokončali 

najkasneje do 25.3.2016. NO ZOSS je podalo pozitivno mnenje na finančno poročilo. 

Predsednik skupščine je delegate pozval k razpravi. Razprave ni bilo.  

 

Sprejet je bil: 

7. sklep 

Skupščina ZOSS nalaga NO ZOSS da pripravi poročilo NO ZOSS do 25.3.2016. 

Na kar se skliče korespondenčna seja ki mora potrditi poročilo NO najkasneje 

do 30.3.2016. Glas DOS-a prinese toliko glasov kot ima DOS delegatskih mest 

na skupščini. Poročilo se pošlje predsednikom DOS-ov. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 8. točki 

 

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

ZOSS za leto 2015. 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: 

8. sklep 

Skupščina ZOSS potrjuje poročilo disciplinskega sodnika ZOSS za leto 2015. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 9. točki 

 

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

leto 2015 in finančnega plana za leto 2016. Predsednik skupščine je predal besedo 

računovodkinji ZOSS. Podrobno je razložila finančno poročilo ZOSS za leto 2015 ter 

finančni plan ZOSS za leto 2016 in povedala da je ZOSS poslovala pozitivno in 

nekoliko bolje kot v preteklem letu. 

Pripomb na finančno poročilo za leto 2015 in finančni plan za leto 2016 ni bilo.  

 

Sprejet je bil: 
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9.    sklep 

Skupščina ZOSS  potrjuje finančno poročilo za leto 2015 in finančni plan za leto 

2016. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 10. Točki 

 

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 10. Točki – Spremembe Statuta ZOSS. 

Predsednik skupščine je predal besedo predsednici ZOSS, ki je na kratko obrazložila 

predlagane spremembe Statuta ZOSS. S strani OZS smo dobili vprašanje zakaj 

nimamo glasovalne pravice, zato smo se odločili, da spremenimo Statut, da bo OZS 

imela kot panožna zveza dva glasova.  

 

Sprejet je bil: 

10.   sklep 

Skupščina ZOSS  potrjuje predlagane spremembe Statuta ZOSS in sicer 

spremembo prvega odstavka 2. in drugega odstavka 11. člena statuta zveze. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 11. točki 

 

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 11. Točki – Predlogi in pobude članov 
ZOSS. 

 
Predsednica ZOSS je povedala, da je bil odziv na vse do sedaj izpeljane dobrodelne 
akcije dober. Nekaj pripomb je bilo glede na sam način obveščanja ter izpeljave 
dobrodelnih akcij. Predsednica ZOSS se je vsem sodelujočim v dobrodelni akciji 
zahvalila. Vprašanje se pojavlja ali ZOSS v bodoče še organizira tovrstne skupinske 
akcije. V kolikor bo ZOSS to še naprej izvajala bo potrebno natančno določiti vse 
parametre glede akcije ter pravočasno o vsem obvestiti vse DOS-e in sodnike.  
Prisotni na skupščini so podali nekaj predlogov o katerih je potem potekala debata.  
 
Predsednik skupščine je podal na glasovanje ali ZOSS v bodoče še izvaja 
dobrodelne akcije ali ne? 
 
Sprejet je bil: 

11.   sklep 

Skupščina ZOSS potrjuje da se dobrodelne akcije na ravni ZOSS izvajajo tudi v 

bodoče. Skupščina ZOSS pooblašča predsedstvo ZOSS, da pripravi podrobna 

navodila za izpeljavo dobrodelne akcije, sekretar ZOSS pa mora o akciji 

pravočasno obvestiti vse DOS-e, DOS-i pa morajo obvestiti svoje člane. 
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Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Drugo vprašanje s strani prisotnih na skupščini je bil status sodnikov odbojke 

na mivki ter sodnikov sedeče odbojke. Predstavnik sodnikov v komisiji za odbojko na 

mivki, ki deluje pod okriljem OZS je predstavil status sodnikov ter nekaj ostalih 

podrobnosti. Predsednik skupščine je navzoče pozval k razpravi. V razpravi so 

prisotni izrazili različna stališča. Pojavilo se je tudi vprašanje statusa sodnikov sedeče 

odbojke. Tudi tukaj se je pojavilo nekaj različnih predlogov. Predsednik skupščine je 

povedal, da je potrebno status sodnikov odbojke na mivki ter sodnikov odbojke sede 

rešiti sistemsko. Ravno tako za šolska tekmovanja odbojke na mivki. Mnenje 

prisotnih delegatov je, da komisijo potrebujemo. Predsedstvo ZOSS potem naloži 

komisiji naloge ter dolžnosti. Če bo obstajala komisija bo njena naloga, da se z OZS 

dogovori o sodelovanju. 

 

Predsednik skupščine je podal na glasovanje spodnji sklep. 

 

Sprejet je bil: 
      12.   sklep 

Skupščina zavzame stališče, da vsi sodniki odbojke (katerekoli) sodijo pod 

okrilje krovne organizacije in zadolži predsedstvo ZOSS da aktivira tiste 

komisije, ki so v danem trenutku aktualne. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 
K 12. točki 

Delegata skupščine ZOSS je zanimalo, kako ZOSS rešuje težave 

pomanjkanja sodnikov v posameznih DOS-ih.  

Predsednik skupščine je odprl razpravo. Prisotni delegati so mnenja, da je v primeru 

pomanjkanja sodnikov na določenem območju potrebno reševati z DOS-om ter klubi 

ki prihajajo s tega območja. Potrebno je sklicati sestanek z vsemi vodilnimi s tega 

področja, sestanka pa se mora udeležiti tudi predsednica ZOSS, predsednik SK 

ZOSS, sekretar tekmovanj OZS ter sekretar ZOSS. 

 
 
Sprejet je bil: 
      13.   sklep 
Skupščina ZOSS pooblašča predsedstvo ZOSS da v primeru pomanjkanja 

sodnikov skliče sestanek vseh zgoraj naštetih. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

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

Predsednica skupščine je sejo zaključila ob 19:37 uri. 

 

Nova Gorica, 21. marec 2016 
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Zapisal Vodja seje skupščine ZOSS 

Gregor Novak Sebastjan Mavrič 

 

 

 

 

Overovatelja zapisnika 

Dušan Vrečar   David Kene 


