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Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije 

Celovška ulica 25 

 

1000 LJUBLJANA 

 

 

 

Zapisnik 

 

 

seje redne volilne skupščine Zveze odbojkarskih sodnikov Slovenije, 

ki je  bila v četrtek, 30. marca 2017 v Šempetru v Savinjski dolini, v prostorih 

gostišča Rimljan, s pričetkom ob 18.00 uri. 

 

 

Prisotni: 7 članov DOS Ljubljana, 5 članov DOS Maribor, 4 člani DOS Žalec, 3 člani 

DOS Posočja, 4 člani DOS Dolenjska, 3 člani DOS Pomurje, 3 člani DOS Koroška, 3 

člani DOS Gorenjska in 2 člana OZS. 

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 2016 
6. Poročilo predsednice ZOSS za leto 2016 
7. Poročilo nadzornega odbora za leto 2016 
8. Poročilo disciplinskega sodnika za leto 2016 
9. Potrditev finančnega poročila za leto 2016 in finančnega plana za leto 2017 
10. Volitve (predsednik ZOSS s predlogom članov predsedstva, nadzorni odbor in 

disciplinski sodnik) 
11. Sprejem sprememb statuta ZOSS ter Pravilnika o ureditvi povračil stroškov za 

člane ZOSS in ureditvi postopka za posebne sodniške članarine klubov 
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 Francija Kramar. V delovno 

predsedstvo je predlagala poleg predsednika F. Kramar še člana S. Miklošič in E. 

Vratarič. Za zapisnikarja je predlagala G. Novaka.  

Za overovatelja zapisnika sta bila predlagana T. Vidič in K. Srša. 

V verifikacijsko komisijo so bili predlagani L. Majer (predsednica), D. Gujtman in Ž. 

Kodelič 

 

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 42 vabljenih delegatov. 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 34 delegatov 

od 42 vabljenih. 

 

 

K 4. točki 

 

Predsednik skupščine je podal predlog za spremembo oziroma dopolnitev dnevnega 

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

Predlagana 10. točka dnevnega reda se glasi – Razrešitev dosedanjega predsedstva 
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ZOSS z vsemi člani predsedstva ZOSS, ostale točke dnevnega reda pa se ustrezno 

preštevilčijo. 

Predlog je bil soglasno sprejet. 

 

Sprejet je bil: 

3. sklep 

Na dnevni red redne volilne skupščine ZOSS se pod 10. 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: 

11. Volitve (predsednik ZOSS s predlogom članov predsedstva, nadzorni 
odbor in disciplinski sodnik) 
12. Sprejem sprememb Statuta ZOSS ter Pravilnika o ureditvi povračil 
stroškov za člane ZOSS in ureditvi postopka za posebne sodniške 
članarine klubov 
13. Pobude in predlogi članov 
14. Razno 

 

 

K 5. točki 

 

Predsednik skupščine je prisotne seznanil z vsebino redne skupščine ZOSS 2016. 

Zapisnik so vsi prisotni prejeli tudi kot gradivo za redno letno volilno skupščino ZOSS 

2017. Predsednik skupščine je prisotne prosil, da v kolikor imajo kakšne pripombe na 

zapisnik, da le te podajo. 

 

Sprejet je bil: 

4. sklep 

Zapisnik seje redne skupščine ZOSS 2016 je bil soglasno potrjen. 

 

 

K 6. točki 

 

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

leto 2016. Pozval je predsednico ZOSS, da na kratko predstavi poročilo. Izpostavila 

je da se je ZOSS v primerjavi s prejšnjimi leti z OZS uspela dogovoriti za dogovor o 

dolgu še iz leta 2009 ter podpisala predlog plačil dolga iz naslova preteklih 

tekmovalnih sezon. Ravno tako je poudarila, da v letošnji tekmovalni sezoni nismo 

izpeljali dobrodelne akcije, tako da nalaga sekretarju ZOSS, da to tematiko uvrsti na 

eno izmed naslednjih sej predsedstva ZOSS, namreč za vse dobrodelne akcije se je 

potrebno dogovoriti pred začetkom vsake tekmovalne sezone. Vsem prisotnim je 

povedala, da se ZOSS že nekaj časa trudi dobiti novega dobavitelja sodniške 

opreme in da bo pogodba z novim dobaviteljem najverjetneje podpisana v kratkem. 

Na koncu je še povedala, da mora sekretar ZOSS nadzornemu odboru  ZOSS vsake 

tri mesece poročati o  vseh odprtih postavkah daljših od 90 dni.  
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Sprejeta sta bila: 

5. sklep 

Skupščina ZOSS soglasno potrjuje poročilo predsednice ZOSS za leto 2016. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

6. Sklep 

Sekretar ZOSS mora NO ZOSS vsake tri mesece poročati o odprtih postavkah 

daljših od 90 dni. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 7. točki 

 

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

nadzornega odbora ZOSS za leto 2016. Pozval je predsednico nadzornega odbora 

ZOSS, da na kratko predstavi poročilo. Na zapisnik ni bilo pripomb.  

 

Sprejet je bil: 

7. sklep 

Skupščina ZOSS potrjuje poročilo Nadzornega odbora ZOSS za leto 2016. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 8. točki 

 

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

ZOSS za leto 2016. 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 2016. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 9. točki 

 

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

leto 2016 in finančnega plana za leto 2017. Predsednik skupščine je predal besedo 

sedanji računovodkinji ZOSS Mojci Tovornik. Na kratko je obrazložila vsebino 

finančnega poročila za leto 2016 in povedala da je ZOSS poslovala pozitivno, vendar 

imamo veliko odprtih terjatev, zaradi česar prihaja do zamika izplačil, vendar se 
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stanje vsako leto izboljšuje. Ravno tako je Mojca Tovornik pojasnila finančni plan za 

leto 2017. Povedala je še, da smo začeli uspešno zapirati dolg OZS do ZOSS. 

Pripomb na finančno poročilo in finančni plan za leto 2017 ni bilo.  

 

Sprejeta je bil: 

9.    sklep 

Skupščina ZOSS  potrjuje finančno poročilo za leto 2016 in finančni plan za leto 

2017. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 10. 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: 

 

Sprejet je bil: 

10.  sklep 

Skupščina ZOSS razrešuje predsedstvo ZOSS z vsemi člani predsedstva ZOSS, 

Nadzorni odbor ZOSS ter disciplinskega sodnika ZOSS. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 11. točki 

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

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 ter dve kandidaturi za disciplinskega 

sodnika ZOSS. 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 članica predsedstva ZOSS – Mojca Tovornik 

o član predsedstva ZOSS – Sebastjan Mavrič 

o član predsedstva ZOSS – Bernard Valentar 

o član predsedstva ZOSS – Daniel Atanasov 

 

- kandidature za Nadzorni odbor 

o član – Robert Gruškovnjak 

o članica – Eva Tomec 

o član – Marko Seifried 
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o član – Evin Strmčnik 

 

- kandidature za Disciplinskega sodnika 

o Anton Končnik 

o Maja Spirovska 

 

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

volitve za predsednico ZOSS s predlaganimi člani predsedstva ZOSS, za člane 

Nadzornega odbora ter za disciplinskega sodnika tajne z glasovnicami. Za člane NO 

ZOSS se glasuje tri člane od prispelih štirih kandidatur, za disciplinskega sodnika pa 

se glasuje za enega člana od prispelih dveh kandidatur. 

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 predsednico ZOSS s 

predlaganim predsedstvom ZOSS je glasovalo 33 delegatov, 1 glasovnica je bila 

neveljavna. Za disciplinskega sodnika je bilo vrnjenih vseh 34 glasovnic. A. Končnik 

je dobil 23 glasov, M. Spirovska 11 glasov. Za NO ZOSS je bilo vrnjenih 34 glasovnic 

od tega so dobili spodnje število glasov. Verifikacijska komisija ugotavlja, da je 

predsednik Nadzornega odbora ZOSS v skladu s Statutom ZOSS M. Seifried, ki je 

prejel največje število glasov.  

 

Prejeli so 34 vrnjenih glasovnic, od tega 2 neveljavni, glasovi za vsakega 

posameznika pa so napisani spodaj: 

 

o član – Robert Gruškovnjak ( 20 glasov) 

o članica – Eva Tomec (27 glasov) 

o član – Marko Seifried (30 glasov) 

o član – Ervin Strmčnik (21 glasov) 

 

V Nadzorni odbor so izvoljeni naslednji trije kandidati: 

 

o članica – Eva Tomec  

o predsednik – Marko Seifried 

o član – Ervin Strmčnik 

Sprejeti so bili: 

11.  sklep 

Skupščina ZOSS je s tajnim glasovanjem izvolila novo predsednico ZOSS Jano 

Prešeren s predlaganimi člani predsedstva ZOSS. 

 

12.  sklep 

Skupščina ZOSS je s tajnim glasovanjem izvolila tri člane Nadzornega odbora 

ZOSS in sicer: M. Seifried, E. Tomec ter E. Strmčnik.  Predsednik Nadzornega 

odbora je Marko Seifried. 
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13.  sklep 

Skupščina ZOSS je s tajnim glasovanjem za disciplinskega sodnika ZOSS 

izvolila Antona Končnika.  

 

 

K 12. točki 

 

Predsednik skupščine je odprl razpravo k 12. Točki – Sprejem sprememb statuta 
ZOSS ter pravilnika o ureditvi povračil stroškov za člane ZOSS in ureditvi postopka 
za posebne sodniške članarine klubov. 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.  
 

Sprejet je bil: 

14.  sklep 

Skupščina ZOSS  potrjuje spremembe statuta ZOSS in sicer prvega odstavka 2. člena; 

5. člena (črtanje Pravilnika o ugotavljanju alkoholiziranosti in drogiranosti); 6. člen (črtanje imena Zveze 

odbojkarskih sodnikov Slovenije); 10. člen (11. točka), 11. člen (prvi in drugi odstavek); 12. člen (prvi odstavek); 

15. člen (prva točka); 21. člen (sprememba 3. ter črtanje 9. in zadnje točke); 22. člen (prvi odstavek ter 4. točka); 

15. člen (1. točka); 21. člen (3., 4., 10 – 17. točka); 22. člen (prvi odstavek); 23. člen; 2. točka prvega odstavka 

25. člena; slovnična napaka v 26., 28. In 29. členu; sprememba  6., 13. In 14. točke 32. člena; sprememba 

zadnjega stavka 33. člena; preštevilčenje členov od 41. člena dalje; črtanje nekaterih komisij in dodajanje novih 

komisij iz 43. člena; sprememba 50. člena (po preštevilčenju 51. člena; dodajanje 52., 53. in 54. člena; 

Sprememba 51. člena (po preštevilčenju 55. člen);  sprememba 56. člena (po preštevilčenju 60. člen). 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

K 13. točki 

Predsednik skupščine je povabil navzoče k razpravi k. 13. Točki – Pobude in predlogi 

članov. Razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo 

 

 

K 14. točki 

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

 

Predsednika DOS Pomurje je zanimalo kaj se ureja v zvezi z linijskimi sodniki za 

prihajajoče Svetovno prvenstvo U23, ki bo meseca septembra v Sloveniji. Predsednik 

SK ZOSS mu je odgovoril, da bodo vsi DOS-i o vsem pravočasno obveščeni. Ko SK 

ZOSS prejme vse podatke od OZS, bo takoj o tem obvestila vse DOS-e. 

 

Delegatko DOS Maribor je zanimalo, kdaj se lahko pričakuje nov dobavitelj sodniške 

opreme. Predsednica ZOSS ji je odgovorila, da je predsedstvo ZOSS pridobilo devet 

ponudb različnih dobaviteljev ter da so sedaj skrčili seznam na dva potencialna 

dobavitelja. Do podpisa pogodbe naj bi prišlo kmalu tako da bodo vsi sodniki imeli 

opremo do nove tekmovalne sezone.  
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Predsednik skupščine je sejo zaključila ob 19:09. uri. 

 

Šempeter v Savinjski dolini, 30. marec 2017 

 

Zapisal Vodja seje skupščine ZOSS 

Gregor Novak Franci Kramar 

 

 

 

 

Overovatelja zapisnika 

Tjaša Vidič   Klara Srša 

 


