
 

 

ZAPISNIK SEJE SKUPŠČINE DOTS, DNE 9. 6. 2018 

 

Kraj: Srednja šola Veno Pilon, Ajdovščina 

Začetek: 12.30  

 

Ob 12.30 je bilo prisotnih 45 članov (od skupno 285 članov z glasovalno pravico) DOTS. Predsednik 

Gregor Hribar je ugotovil, da je glede na članstvo v društvu prisotnih premalo članov z glasovalno pravico 

– manj kot polovica, zato se začetek skupščine po statutu prestavi za 30 minut. 

 

Ob 13.00 uri je bilo prisotnih 45 članov z glasovalno pravico DOTS (lista prisotnosti). Skupščino je s 

pozdravom odprl predsednik DOTS Gregor Hribar, ki je na začetku predlagal spremembo dnevnega reda 

in sicer, da se združita točki 2. in 3., tako da se po spremembi dnevni red glasi: 

 

Dnevni red: 1. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles skupščine 

2. Poročilo predsednika Gregorja Hribarja in razprava o poročilu 

3. Razno  

 

 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles skupščine 

Predsednik DOTS je predlagal sledeče člane organov: 

- delovno predsedstvo 

dr. marko Zadražnik -  predsednik 

Zoran Jerončič – član 

Samo Miklavc – član 

- verifikacijska komisija 

Borut Kralj – predsednik 

Rosana Kranjc – član 

Franci Obolnar - član       

- zapisnikar 

Jemec Aljoša 

 

Sklep 1.1: Skupščina je sklepčna in veljavno odloča. Sprejme se predlagani – spremenjeni dnevni red. 

Sklep 1.2: Izvolijo se člani delovnega predsedstva in delovnih teles skupščine v zgoraj navedeni sestavi.  

Za sprejetje sklepov je glasovalo 45 članov, proti 0 članov, vzdržanih 0 članov. Sklepa sta veljavno 

sprejeta. 

 

 

2. Poročilo predsednika Gregorja Hribarja in razprava o poročilu 

Predsednik DOTS je predstavil poročilo, ki je bilo tudi objavljeno na spletni strani OZS. Glavne točke v 

poročilu so bile sledeče: a) tekoče izdajanje trenerskih licenc v luči spremembe Zakona o športu, b) 



Sodelovanje s trenerji v Italiji  in Hrvaškem c) Organizacija FIVB seminarjev in težave pri spletnih 

povezavah ter d) finančno poslovanje DOTS. 

Na poročilo so bile s strani prisotnih podane pripombe glede knjigovodskih standardov in napak v 

poročilu, ki se tičejo računovodstva. Bilo je veliko vprašanj glede tega, da DOTS organizira samo 1 

seminar letno ter še več glede problematike igranja v mladih kategorijah. Predsednik Gregor Hribar je 

odgovoril na večino vprašanj, nekatera vprašanja je razložil Dr. Marko Zadražnik. V zvezi s tematiko so 

bili sprejeti sledeči sklepi: 

Sklep 2.1: Skupščina se sezani s poročilom predsednika DOTS. 

Sklep 2.2: V prihodnje v poročilu DOTS za skupščino ni potrebno preveč podrobno opredeljevati financ. V 

kolikor so težave v računodstvu je v pomoč lahko ga. Vida Skok. 

Za sprejetje sklepov je glasovalo 45 članov, proti 0 članov, vzdržanih 0 članov. Sklepa sta veljavno 

sprejeta. 

 

 

3. Razno 

Pod točko razno so prisotni člani društva predlagali naslednje sklepe: 

 

Sklep 3.1: Težave v razdeljevanju piščalk naj razreši g. Marinko Damjan 

Sklep 3.2:  Pogoje za pridobitev licenc v tekmovalni sezoni 18/19 je potrebno opredeliti bolj natančno  

predvsem za tiste, ki se seminarja niso udeležili (seja DOTS) 

Sklep 3.3: Glede pravil tekmovanj se upošteva mnenje trenerjev – težava 3. žoge s prsti, preveč jih sedi 

pri mini in mali, sistem tekmovanja v mini.  

 

Za sprejetje sklepov je glasovalo 45 članov, proti 0 članov, vzdržanih 0 članov. Sklepi so bili veljavno 

sprejeti. 

 

 

 

Ker ni bilo več nadaljnjih vprašanj in so bile vse točke dnevnega reda izčrpane je predsedujoči zaključil 

sejo skupščine ob 13.35  

 

 

 

Ajdovščina, 9.6.2018   

 

 

 

 

Predsednik skupščine         Zapisnik:  

Dr. Marko Zadražnik         Aljoša Jemec 

  

                                             

    


