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ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Datum: 26.04.2006

ZAPISNIK VOLILNE SKUPŠČINE 2006
Skupščina je bila 22.04.2006 v prostorih Srednje gostinske šole v Radovljici.
Začetek skupščine ob 13:00
Sekretar je do začetka skupščine prejel 31 poverilnic.

Ad 1.)
Delegate je najprej pozdravila predsednica Jana Prešeren, ki je delegatom zaželela uspešno in
konstruktivno delo.
V nadaljevanju je Jana Prešeren predlagala predsednika delovnega predsedstva in sicer Braneta
Hrovata.
SKLEP 1:
Delegati skupščine so soglasno potrdili Braneta Hrovata za predsednika delovnega
predsedstva.
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal dva člana delovnega predsedstva ter člane
verifikacijske komisije, overovatelja zapisnika in zapisnikarja:
Člana delovno predsedstvo: Matej Ivanc in Sanja Miklošič
Verifikacijska komisija: Sebastjan Mavrič (predsednik), Gregor Novak in Branko Kavčič
Overovatelja zapisnika: Miran Borko in Hari Murčehajič
Zapisnikar: Dejan Perčič
SKLEP 2:
Člani za delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, overovatelja zapisnika in zapisnikar
so bili soglasno sprejeti.

Ad 2.)
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb oz. dopolnil, zato ga je delovni predsednik dal na
glasovanje.
SKLEP 3:
Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet brez pripomb.

Ad 3.)
Na zapisnik prejšnje skupščine ni bilo pripomb.
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SKLEP 5:
Zapisnik prejšnje skupščine, ki je bila v Trebnjem, je bil sprejet brez pripomb.

Ad 4.)
Verifikacijska komisija je po pregledu poverilnic potrdila prisotnost 30 delegatov. Sedem
delegatov iz DOS Ljubljana ni imelo poverilnic. Delegati so se strinjali, da imajo delegati iz
DOS Ljubljana volilno pravico, in se bo njihove glasove upoštevalo, kolikor bodo poverilnice
dostavljene do konca zasedanja skupščine. Poverilnice so bile predane pred koncem zasedanja
skupščine.
SKLEP 6:
Od 43 delegatov je bilo na seji skupščine prisotnih 30, zato je predsednik verifikacijske
komisije potrdil, da je skupščina sklepčna.
Ob 13:10 se je skupščini pridružil še en delegat DOS Gorenjske, tako da je bilo prisotnih 31
delegatov.

Ad 5.)
Pri poročilih je svoje mnenje kot član predsedstva izrazil Stanko Indest, ki je poudaril, da je
predsedstvo po njegovem mnenju preveč posegalo v delo strokovnih komisij in da je v
prihodnosti potrebno tem komisijam pustiti več samostojnosti in pristojnosti. Prav nasprotno je
trdil Peter Končnik, ki je bil mišljenja, da je predsedstvo preveč popuščalo nestrokovnim
predlogom, predvsem pri tajnem ocenjevanju in se je zato zavzel za popolnoma javno
ocenjevanje. Prav tako je mnenja, da je komisija za delegiranje v preteklem letu slabo opravljala
svoje delo, saj ni upoštevala nobenih objektivnih razlogov pri delegiranju. Pri delegiranju je
treba biti po njegovem mnenju bolj življenjski in upoštevati tudi potne stroške. Zanimalo ga je
tudi kako je potekalo delegiranje za finale pokala RS, ali je po mnenju komisije SKS tajno
ocenjevanje boljše od prejšnjega načina in zakaj je bila ponovljena tekma v Kamniku.
Predsednica se je strinjala, da mora predsedstvo obravnavati samo strokovno utemeljene
predloge vse ostale pa zavrniti. Glede delegiranja v pretekli sezoni so bili postavljeni kriteriji, po
katerih se je delegiralo, za naslednjo sezono pa se bo kriterije ponovno preverilo in po potrebi
tudi spremenilo oz. dopolnilo.
Repliko na delo komisije je podal tudi predsednik te komisije Branko Hrga, ki je mnenja, da je
pooblaščenec, ki je delegiral, o samih delegacijah redno obveščal komisijo, vendar pa se podaja
vprašanje smiselnosti komisije, ki dejansko razen kontrole pooblaščenca nima drugih
pristojnosti. Delegiranje za polfinalne tekme na pokalu je bilo poslano komisiji, ki je delegacije
potrdila, delegiranje finalnih tekem pa je poslal predsednik komisije po faksu v Novo Gorico.
Predsednik NO Janko Šarman meni, da je nesprejemljivo, da je poročilo o delegiranju prišlo dan
pred skupščino in to brez kakršnih koli analiz za zadnjo sezono.
Predsednik komisije SKS Tone Ficko je mnenja, da je bil način ocenjevanja, ki je bilo v letošnji
sezoni tajno, zelo uspešno, saj so se razlike med sodniki povečale.
Glede na to, da poročilo NO ni bilo poslano z gradivom, je poročilo ustno predstavil predsednik
NO Janko Šarman. NO je v poročilu opozoril na nekaj manjših nepravilnosti pri delu tako
sekretarja kot komisij, z željo, da s v bližnji prihodnosti odpravijo.
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SKLEP 7:
Analizo delegiranja zadnje sezone je potrebno objaviti na spletni strani.
SKLEP 8:
Novo predsedstvo naj se zavzame, da bo delegiranje na vse finalna tekmovanja v
pristojnosti ZOSS oz. komisije za delegiranje. Pri OZS naj pridobi tudi uradne razloge za
ponovitve tekme v Kamniku.
SKLEP 9:
Poročila predsednice, komisij in NO se z dopolnili sprejmejo.

Ad 6.)
Ob 14:20 se je delegatom skupščine pridružil tudi generalni sekretar OZS, Igor Dolinšek.
Na podan izpis pregleda stroškov stroškovnega mesta 08 (sodniki) od 1.1.2006 do 31.12.2006 ni
bilo pripomb.
SKLEP 10:
Izpis pregleda stroškov stroškovnega mesta 08 (sodniki) od 1.1.2006 do 31.12.2006 se
sprejme v podani obliki.

Ad 7.)
Na pobudo predsedstva ZOSS so bile podane spremembe Pravilnika ZOSS in Disciplinskega
pravilnika. Spremembe so bile podane glede na prejšnje izkušnje in s poprejšnjo podporo večine
DOS-ov.
Predsednik DOS Dolenjske se s predlogi ne strinja, saj mandatarski način predsedstva ne
omogoča, da bi vsak DOS predlagal svojega kandidata za predsedstvo in s tem naj bi se kršilo
pravice DOS-ov.
SKLEP 11:
Predlagani Pravilnik ZOSS se sprejme s 26. glasovi ZA in 5. PROTI.
SKLEP 12:
Predlagani Disciplinski pravilnik ZOSS se soglasno sprejme.

Ad 8)
Predsednik delovnega predsedstva je dal na glasovanje razrešitev predsedstva ZOSS, vseh
komisij ZOSS in NO ZOSS.
SKLEP 13:
Razrešitev predsedstva ZOSS, vseh komisij ZOSS in NO ZOSS se sprejme soglasno.
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Ad 9.)
Predsednik delovnega predsedstva je predlagal, da se opravi javno glasovanje novih organov
ZOSS, saj za nobeno funkcijo ni bila posredovana več kot ena kandidatura, kar pomeni, da proti
kandidatov ni.
SKLEP 14:
Predlog, da se volitve opravi javno je bil sprejet s 27. glasovi ZA in 4. PROTI.
Kandidati za predsedstvo ZOSS so bili:
Jana Prešeren (predsednica), David Gril (podpredsednik), Miran Borko (član), Branko Hrga
(član) in Blaž Markelj (član);
SKLEP 15:
Kandidati za predsedstvo ZOSS so bili potrjeni s 27. glasovi ZA in 4. PROTI.
Kandidat za disciplinskega sodnika ZOSS je bil Franci Kramar.
SKLEP 16:
Kandidat za disciplinskega sodnika ZOSS je bil potrjen s 23. glasovi ZA in 8. PROTI.
Kandidati za NO ZOSS so bili:
Ivan Demšar (predsednik), Stanko Indest (član) in Gregor Novak (član);
SKLEP 17:
Kandidati za NO ZOSS so bili potrjeni soglasno.
Skupščina bi morala potrditi tudi člane koordinacijskega odbora, vendar razpis za ta mesta ni bil
objavljen. Predsednik delovnega predsedstva je predlagal, da skupščina za imenovanje članov
KO ZOSS pooblasti predsedstvo ZOSS.
SKLEP 18:
Skupščina pooblašča predsedstvo ZOSS, da v najkrajšem možnem času imenuje člane KO
ZOSS.

Ad 10.)
Pod točko razno je predsednik delovnega predsedstva dal besedo generalnemu sekretarju OZS, ki
je vse navzoče lepo pozdravil v svojem imenu in imenu predsednika OZS, ki se seje žal ni mogel
udeležiti. Čestital je tudi novo izvoljenim organom in jim zaželel uspešno delo, v upanju da bo
sodelovanje z OZS vsaj na isti ravni kot v preteklem letu. V nadaljevanju je obrazložil zamude
pri izplačilih sodniških nadomesti, ki so posledica kriminalistične preiskave in davčne inšpekcije,
ki je bila v letošnjem letu na OZS. Klubi so tako prve račune prejeli zelo pozno in zato je sedaj
prišlo do zamika, zagotovil pa je, da bodo nadomestila izplačana v najkrajšem možnem času.
S strani delegata je prišlo opozorilo in prošnja za obrazložitev govoric o tem, da si je sekretar
ZOSS neupravičeno pridobil kar nekaj milijonov tolarjev. Te govorice naj bi krožile po celi
Sloveniji. Generalni sekretar OZS je odgovoril, da so se govorice začele širiti po objavi
zapisnika komisije, ki pregleduje podračun sodnikov (konto 08), kjer je nekoliko dvomljivo
zapisano zakaj je prišlo do razlike med prejetimi in odhodnimi sredstvi. Komisija je bila na to
opozorjena, vendar pa tega ni popravila.

Zapisnik volilne skupščine 2006

stran 5/5

Predsednica ZOSS je zahtevala, da OZS zaščiti sekretarja ZOSS in o nepravilnih trditvah
komisije za pregled obvesti vse klube. Prav tako želi, da bi se predsednik OZS vsaj enkrat letno
udeležil seje predsedstva ZOSS, kjer bi lahko veliko hitreje rešili odprta vprašanja med ZOSS in
OZS.
Predsednik delovnega predsedstva Brane Hrovat je ugotovil, da so bile obravnavane vse točke
dnevnega reda in zato zaključil skupščino ob 15:10.

Predsednik delovnega predsedstva:
HROVAT BRANE

Zapisal:
DEJAN PERČIČ, sekretar ZOSS

Overovatelja:
MIRAN BORKO

HARI MURČEHAJIČ

