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1) POZDRAV IN NAGOVOR PREDSEDNIKA KLUBA, UGOTOVITEV 
PRISOTNOSTI TER IMENOVANJE DELOVNIH TELES SKUPŠČINE – 
delovno predsedstvo, zapisnikar, overitelja zapisnika in 
verifikacijska skupina 
 

 
 
Prisotni: 
Na skupščini je bilo prisotnih 28 udeležencev, od tega 28 članov kluba z volilno 
pravico. 
 
Na skupščini je bilo tako 28 glasovalnih pravic. 
 
Prisotnih je bila večina članov društva. Ob 18.05 uri je skupščino z nagovorom 
odprl predsednik odbojkarskega kluba Formis  g. David Štampar in pozdravil 
vse prisotne. Ugotovil je sklepčnost skupščine. Na skupščini je prisotnih 28 od 
skupno 39 članov, kolikor jih je pravilno izpolnilo in oddalo pristopno izjavo in 
plačalo članarino, in sicer do 01.03.2020 (podatki na dan 11.06.2020) 
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Skupščina je bila sklicana na osnovi veljavnega statuta kluba (z dne 
23.04.2003). Vabilo za skupščino je bilo poslano najmanj 8 dni pred datumom 
skupščine, skupaj z vsem gradivom za odločanje na skupščini. 
 
Pripeljali smo novega trenerja Borisa Klokočovnika in kondicijsko trenerko 
Rosano Krajnc. Iz naših vrst sta sicer odšli članici Naja Šalamun in Taja 
Gradišnik Klajnšek. Želimo jima vse dobro v novem klubu. Lahko pa smo 
ponosni, da smo uspeli vzgojiti tako uspešni igralki. Gre za veliko priznanje za 
naše trenerje in naš klub.  
O ciljih in strategijah bo spregovoril tudi novi predsednik. 
Starši – člani se moramo vprašati, koliko je kdo pripravljen pomagat v klubu in 
se udejstvovat. Vsi imamo iste cilje in želje, da bi bile naše igralke čim boljše in 
zadovoljne. 
Decembra 1974 je začel klub svojo pot. Po vseh uspešnih letih delovanja, 
igranja v 1.A ligi je pomembno, da spoštujemo zgodovino Formisa in 
nadaljujemo uspešno pot našega Formisa. 
 
Volili bomo nove predstavnike in sprejeli nov statut po novi zakonodaji.  
 
Za konec pa še rek, kdo je sposoben padati, se lahko vedno dvigne in znova 
vstane. 
 
Predsednik je predlagal imenovanje in potrditev delovnih teles skupščine: 
 
Za zapisnikarico je predlagal:  Marjana Vodušek 
Za overitelja zapisnika je predlagal:  Brigita Sagadin in Petra Štampar Lesjak 
 
Za delovno predsedstvo je predlagal: Janko Turner (predsednik delovnega 
predsedstva skupščine), Primož Jurko in Barbara Knaflič, kot člana delovnega 
predsedstva. 
 
Verifikacijska komisija je bila predlagana v sestavi Angelina Ajnihar kot 
predsednica komisije, ter člana komisije Andreja Fanedl in Damijan Krajnc. 
 

SKLEP 1: 
 
Člani skupščine potrdijo vsa predlagana delovna telesa skupščine. 
 
Za sklep je glasovalo vseh 28 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, 
vzdržanih je bilo 0 članov. 
 

 
Po izvedenem glasovanju o sestavi delovnih teles je predsednik ugotovil, da so 
se vsi strinjali s predlagano sestavo delovnih teles. 
 



Delovno predsedstvo povabi, da zasede svoja mesta. 
 

2. PREGLED PRISOTNOSTI IN POTRDITEV DNEVNEGA REDA 
SKUPŠČINE 

 
Predsedujoči delovnega predsedstva pozdravi vse navzoče, se zahvali za 
zaupanje vsem članom, ki so mu izkazali podporo. 
 
Predlaga v sprejem naslednji dnevni red skupščine, ki so ga vsi člani skupščine 
prejeli zraven vabila na skupščino, in sicer: 
 

1. Pozdrav in nagovor predsednika kluba, ugotovitev prisotnosti ter imenovanje 
delovnih teles skupščine (delovno predsedstvo, zapisnikar, overitelja zapisnika 
in verifikacijska komisija) 

2. Pregled prisotnosti in potrditev dnevnega reda skupščine 
3. Potrditev letnega poročila kluba za leto 2019 
4. Sprejem in potrditev novega statuta kluba 
5. Imenovanje in potrditev upravnega odbora kluba 
6. Imenovanje in potrditev nadzornega odbora  
7. Imenovanje in potrditev finančne komisije  
8. Imenovanje in potrditev disciplinske komisije  
9. Predstavitev vseh selekcij in trenerjev v tekmovalni sezoni 2020/2021 
10. Nagovor člana upravnega odbora in predstavitev dolgoročne vizije kluba  
11. Razno .. 

 

SKLEP 2: 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
Za sklep je glasovalo vseh 28 članov, proti je bilo 0 članov, vzdržanih je bilo 
0 članov. 
 

 
2.1.  Poročilo verifikacijske komisije 
 
Verifikacijska komisija, kot je navedeno zgoraj, je preverila prisotnost in 
ugotovila, da se s sejo lahko nadaljuje, saj je prisotnih 28 članov, to je skupaj 
28 (od 39) članov kluba. Sklep skupščine je soglasno sprejet.  
 
3. LETNO POROČILO KLUBA ZA LETO 2019 
 
Predsedujoči pove, da je v preteklem letu (2019) gre za obdobje 0.01.2019 
31.12.2019, prišlo do menjave vodstva, saj je članstvo na izredni skupščini 
konec leta 2019 sprejelo nepreklicni odstop predsednika, Roberta Baumana. 
Za novega predsednika je bil soglasno potrjen g. David Štampar. Takrat je novi 



predsednik predstavil vizijo kluba do konca tekmovalne sezone 2019/2020 s 
ciljem obstanka v 1.ligi DOL za ženske. Prišlo je tudi do menjave trenerjev.  
 
Velik napredek je bil zabeležen v nižjih selekcijah. Problem je bil predvsem ta, 
da dekleta niso bila psihično sposobna slediti 1.ligi, čeprav so bile sicer 
najboljše v svoji generaciji. Tekmovalni del sezone je sicer zaustavil sklep Vlade 
RS o širjenju nalezljivih bolezni Covid-19, ki je pomenil konec tekmovanja v 
vseh selekcijah na državni ravni.  
 
Pregled posameznih postavk letnega poročila. Na povedano ni bilo pripomb. 
 
Sestavni del tega zapisnika je tako letno poročila Ok Formis za leto 2019, kjer 
so razvidni vsi prihodki in odhodki ter finančni izkaz za leto 2019. Nanaša se na 
celo koledarsko leto. 
 

SKLEP 3: 
 
Potrdi se letno poročilo kluba Ok  Formis za leto 2019. 
 
Za sklep je glasovalo vseh 28 članov, proti je bilo 0 članov, vzdržanih je 0 
članov. 
 

 
 
4. SPREJEM IN POTRDITEV NOVEGA STATUTA KLUBA 
 
Predsedujoči na kratko pove veljavnost starega statuta z vsemi spremembami 
in dopolnitvami. 
 
Besedilo novega statuta je bilo dano vsem članom na vpogled pred skupščino 
in so ga prejeli skupaj z vabilom na skupščino. 
 
Osnove za pripravo statuta so bile krovni Zakon o društvih in drugi podzakonski 
akti, ki urejajo zadevno področje. Namen priprave novega statuta je bila 
predvsem uskladitev določb z veljavnimi predpisi, ki urejajo delovanje društev, 
povečati vlogo upravnega odbora in določiti sestavo članstva z lihim številom. 
Vzpostavilo se je stališče, da so v njem zastopani interesi vseh članov – tako 
strokovnega kadra (trenerjev) kot staršev aktivnih igralk. Nov statut tako določa 
temeljna načela delovanja kluba, članstva v klubu, prenehanje članstva, točno 
so opredeljene glavne naloge in pristojnosti glavnih organov kluba, imenovanja 
športnega direktorja, ki svetuje pri selekciji in sestavi članske ekipe ter pomaga 
pri izvedbi in organizaciji tekmovanj tako doma kot tudi v tujini.  
 
Članica občnega zbora gospa Nataša Marko vpraša, katera je bila glavna 
sprememba pri novem statutu. Predsedujoči pove, da je glavna sprememba 
ime kluba, ki se sedaj imenuje Formis Rogoza Hoče. 



 
Predsedujoči doda, da je kar nekaj sprememb, kot je tudi sestava članov 
upravnega odbora (pred tem smo imeli 3-članski odbor) in pa usklajenost 
statuta s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Nazadnje je bil statut 
datiran v leto 2003. Zato je bila nujna uskladitev s predpisi, ki urejajo delovanje 
društva in ga prilagoditi delovanju kluba. 
 
Članica občnega zbora gospa Petra Lesjak Štampar ima vprašanje glede 
40.člena novega statuta »javnost materialnega poslovanja«. Predsedujoči 
pove, da so vsi podatki, ki se nanašajo na klub javni in tudi dostopni vsakemu 
članu ter širši javnosti, in sicer na način, da se jim omogoči vpogled v poslovanje 
kluba. Gospa Štampar Lesjak nato pove, da razume, da so podatki javno 
dostopni članom, ne razume pa zakaj, so dostopni širši javnosti. Predsedujoči 
skupščini pove, da dela na področju javnih naročil in pove kdo je zavezan, da 
razkrije javnost podatkov v skladu z Zakonom o javnih naročilih. Vsekakor pa 
mora tisti, ki želi vpogled v materialno poslovanje kluba, za to izkazat poseben 
pravni interes. Če le tega ni oziroma se izkaže, da ne obstaja, se zahteva za 
vpogled zavrne.  
 
Predsedujoči še dodatno pove, da je sprememba pri tekmovalni sezoni, ki traja 
sedaj od 01.09.do 30.8. tekočega leta. Pristopne izjave se podpišejo v avgustu 
in septembru. Plačilo članarine je vezana na sezono.  
 
Predsednik g. David Štampar  pove, da se prvo izpolni prijavnica, to je pravilno 
izpolnjena pristopna izjava, nato jo potrdi upravni odbor in šele takrat se plača 
članarina. Oboje skupaj prinaša članstvo v klubu. 
 
Na vprašanje članice skupščine gospe Patricije Klinc Rebernak, kako bo 
upravni odbor presojal oziroma kakšno bo njegovo stališče do tega, kdo je 
primeren član, gospod predsednik g. David Štampar pove, da je pomemben 
postopek pridobitve članstva, in sicer ponovno poudari, da je potrebna pravilno 
izpolnjena pristopnica, nato upravni odbor izda sklep o sprejemu v članstvo in 
s plačilom članarine postane posameznik član kluba Ok Formis.  
 
Članica skupščine gospa Nataša Marko, vpraša ali je kakšna sprememba pri 
nakazilu občinskih sredstev, glede na to, da se sedaj  igra v 1.b ligi. Članica 
skupščine gospa Patricija Klinc Rebernak, ki je hkrati prisotna pri teh zadevah 
na občini pojasni, da v tem letu še ni prišlo do razlik. Po točkovniku, ki ga klub 
doseže, ni pomembna samo prva članska ekipa ampak tudi dobro delo pri nižjih 
selekcijah. Letos so tako ostale vse točke, ne glede na to ali je klub v 1A ali 1B 
državni odbojkarski ligi. Je pa gospa Klinc Rebernak opozorila, da so napovedi 
za prihodnje leto manj optimistične, saj je glede na dejstvo »korona krize in 
drugih dejavnikov« žal pričakovati znižanja občinskih sredstev v proračunu, ki 
so namenjene zagotavljanju izvajanje športne dejavnosti na klubski ravni. A to 
pomeni, da se bo za vse klube znižalo na generalni ravni. Pohvalila je tudi, 



pravilno izpolnjeno vlogo in dokumentacijo za pridobitev občinskih sredstev, ki 
je vedno dosledno izpolnjena. Tukaj gre zahvala Boštjanu Glodežu. 
 
Na to temo ni bilo več nobenega vprašanja. S tem se razprava v tej točki 
zaključi. 
 

SKLEP 4: 
 
Občni zbor je soglasno sprejel in potrdil nov status Ok Formis. Veljati začne 
od 11.06.2020, uporabljati pa, ko ga potrdi in overi pristojna Upravna enota v 
Mariboru. Statut je sestavni del tega zapisnika. 
 
Za sklep je soglasno glasovalo vseh 28 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 
članov, vzdržanih je 0 članov. Ugotoviti je, da je statut sprejet. 
 
  

 

SKLEP 5: 

 
Občni zbor je soglasno sprejel in potrdil spremembo imena kluba. Ime kluba 
je Odbojkarski klub Formis Rogoza – Hoče.  
 

Za sklep je soglasno glasovalo vseh 28 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 
članov, vzdržanih je 0 članov. Ugotoviti je, da je sprememba imena kluba 
soglasno sprejeta. 

 

 SKLEP 6: 

 
Občni zbor je soglasno sprejel in potrdil skrajšano ime kluba. Skrajšano ime 
kluba je Odbojkarski klub Formis – Ok Formis. 

 

Za sklep je soglasno glasovalo vseh 28 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 
članov, vzdržanih je 0 članov. Ugotoviti je, da je sprejeto in potrjeno skrajšano 
ime kluba. 

 
 
5. IMENOVANJE IN POTRDITEV UPRAVNEGA ODBORA KLUBA 
 
Predsedujoči predstavi člane upravnega odbora. Pove, kakšna je sestava 
upravnega odbora, v njem naj bi bili zastopani interesi strokovnega kadra – 
trenerjev kot tudi člani staršev aktivnih igral. Imenuje in predlaga v potrditev 
naslednjo 5 – člansko sestavo upravnega odbora kluba: 
IVAN HALUŽAN   član (zastopnik staršev) 
DAVID VODUŠEK član (zastopnik staršev) 
NATAŠA ZAJFRID član (zastopnik staršev) 
DARIJAN PLANINŠIČ član (zastopnik trenerjev) 



BOŠTJAN GLODEŽ član (zastopnik trenerjev) 
 
Novih kandidatur ni bilo vloženih. 
 

SKLEP 7: 
 
Člani so soglasno sprejeli imenovanje in potrditev vseh članov upravnega 
odbora. Člani so seznanjeni, da v skladu z novo sprejetim statutom, upravni 
odbor izmed sebe imenuje predsednika in podpredsednika, in sicer na prvi 
seji upravnega odbora. 
 
Za sklep je glasovalo vseh 28 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, 
vzdržanih je bilo 0 članov. 
 

 
6. IMENOVANJE IN POTRDITEV NADZORNEGA ODBORA KLUBA 
 
Predsedujoči predstavi delo nadzornega odbora in imenuje 3-člansko sestavo 
le-tega, vključno s predsednikom. Voli se za obdobje 4 let.  
Predlaga v potrditev naslednjo 3-člansko sestavo nadzornega odbora: 
 
JANKO TURNER    kot predsednik nadzornega odbora 
DAMIJAN DAKS    kot član odbora 
PATRICIJA KLINC REBERNAK kot član odbora 
 
Ugotoviti je, da nove kandidature ni bilo vložene. 
 

SKLEP 8: 
 
Člani so soglasno sprejeli imenovanje in potrditev vseh članov nadzornega 
odbora kluba. 
 
Za sklep je glasovalo 28 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, 
vzdržanih 0 članov. 
 
 

 
7. IMENOVANJE IN POTRDITEV EKONOMSKE - FINANČNE KOMISIJE 
 
Predsedujoči predlaga v imenovanje in potrditev 3 člansko ekonomsko – 
finančno komisijo kluba za obdobje 4 let za nadzor nad materialno-finančnim 
poslovanjem kluba. 
 
Predlaga komisijo v naslednji sestavi: 
 
NATAŠA MURŠEK LUBANJŠEK predsednica finančne komisije 



NATAŠA MARKO    članica komisije 
LIDIJA HAUPTMAN   članica komisije 
 
Novih kandidatur ni bilo vloženih. 
 

SKLEP 9: 
 
Člani občnega zbora so soglasno sprejeli imenovanje in potrditev vseh članov 
ekonomsko finančne komisije.  
 
Za sklep je glasovalo 28 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, 
vzdržanih 0 članov. 
 
 

 
 
8. IMENOVANJE IN POTRDITEV DISCIPLINSKE KOMISIJE 
 
Predsedujoči predlaga v imenovanje in potrditev 3-člansko disciplinsko komisijo 
za obdobje 4 let. Imenuje in predlaga v potrditev se komisija v naslednji sestavi: 
 
DRAGO BLAŽIČ  predsednik disciplinske komisije 
TEJA BAVDAŽ  podpredsednica disciplinske komisije 
ANDREJ ZUPAN  član komisije 
 
 
 

SKLEP 10: 
 
Člani soglasno sprejmejo imenovanje in potrditev 3 članske disciplinske 
komisije za obdobje 4 let. 
 
Za sklep je glasovalo 28 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, 
vzdržanih 0 članov. 
 
 

 
 
9. PREDSTAVITEV VSEH SELEKCIJ IN TRENERJEV V TEKMOVALNI  
 SEZONI 2020/2021 
 
Predstavitev vseh selekcij bo predstavil Darijan Planinšič, izvoljen predstavnik 
oziroma zastopnik trenerjev v upravnem odboru. Gospod Planinšič pove, da se 
že dela tako, kot je bilo predlagano v mesecu maju 2020, takoj po sprostitvi 
ukrepov, ki so onemogočila športno treniranje. Nov trener je, kot smo že slišali, 
gospod Boris Klokočovnik, priznan trener, ki je znan po tem, da dela iz mladih 



odbojkaric reprezentantke. Rosana Krajnc je nova kondicijska trenerka. Delala 
bo tako s članicami, kot tudi z mladinkami, kadetinjami in starejšimi deklicami. 
Pri članicah trenira 14 igralk. Na licenci jih bo nekaj več. Angelina Ajnihar trenira 
mladinke, kadetinje 2 in malo odbojko 2. Kadetinje 1 trenirata Boris Klokočovnik 
in pomočnik Drago Blažič, saj jedro kadetske prve ekipe, predstavlja večina 
igralk, ki so pri članski ekipi. Angelini bo pri treningih pomagal  Boštjan Glodež, 
ki ostaja trener mini odbojke. Starejše deklice 1 bo imel Darijan Planinšič, 
starejše deklice 2 ima Patricija Klinc Rebernak, mala 1 pa je to tekmovalno 
sezono v domeni Boštjana Glodeža. Treningi bodo potekali 3-5 krat na teden, 
večinoma v Všd-ju, mlajše selekcije pa tudi v Slivnici, v telovadnici stare šole, 
če bo pomanjkanje terminov, bomo trenirali tudi v Račah.  
 
Članica gospa Nataša Marko pove, da je nerazumno, da kadetinje 2 in mladinke 
skupaj trenirajo, izpostavi, da je razlika v kvaliteti in da je potrebno te treninge 
ločit. Predlog je, da bi pritegnili novega trenerja.  
 
Član upravnega odbora g. Darijan Planinšič pove, da se bo to rešilo in da bo to 
ena izmed prioritetnih nalog  novega upravnega odbora do začetka nove 
tekmovalne sezone. 
 
 
10. NAGOVOR ČLANA UPRAVNEGA ODBORA IN PREDSTAVITEV  
 DOLGOROČNE VIZIJE KLUBA 
 
Izvoljen član upravnega odbora g. Ivan Halužan pove, da imamo novega 
trenerja v članski ekipi. To je Boris Klokočovnik, priznan trener, ki bo z mlado 
ekipo treniral kot je to potrebno. Jedro in sestava članske ekipe bo temeljila na 
domačih igralkah. Tako  jim bomo omogočali razvoj v klubu. Imamo vizijo v 1b 
ligi, dobro tekmovati in doseči odličen rezultat. Cilj je vsekakor, da bi drugo leto 
prišli v  1A državno odbojkarsko ligo. Cilj je priti vsaj med prvi 4 uvrščene ekipe. 
Prihajajo igralke od drugod. Dogaja se nam to, da zaradi kvalitete trenerja 
članske ekipe, starši, sami pokličejo in se zanimajo za igranje v klubu. Tako 
Imamo več prihodov kot odhodov. Kako bo naprej bomo videli, seveda si 
želimo, da se ne bi ponovila zgodba, ki se je zgodila s Kitajci in Vila Mari. 
Poudari še, da je igralski kader dober, pri selekciji mini je največ naslovov 
državnega prvaka. 
 
Član upravnega odbora – zastopnik trenerjev g. Darijan Planinšič poudari, da 
smo prihodom Borisa naredili največ kar lahko. Se moramo pa zavedati, da 
vsake pozicije ne moremo sami vzgojit, zato je potrebno, da pridejo tudi od 
drugod. Cilj so igralke, ki imajo željo trenirat in igrat, ne pa da imajo željo po 
denarju.  
 
 
 



Gospod David Štampar poudari, da  so zagotovljeni pogoji za dobro delo. Vsak 
od nas lahko še pripomore k čemu. Povečati vpis pri mini selekcijah. Apel na 
člane, v čem lahko vsak pripomore k povečanju ugleda kluba. Šport mora 
združevat, cilj je pa vzgoja in kvalitetno igranje vseh igralk. 
 
 
 
Pomembno stališče kluba, je na povezovanju, bodimo ponosni na svoje 
dosežke.  
 
 
 
 
 
 
 
Na vprašanje članice občnega zbora Patricije Klinc Rebernak koliko letna je 
pogodba s trenerjem članic, je g. David Štampar povedal, da se je dogovorilo 
sodelovanje za obdobje 1 + 1 (enega plus enega) leta, z možnostjo podaljšanja 
pogodbe.  Poudarek je na kondicijski pripravi igralk, saj se je pokazalo da jim je 
večkrat zmanjkalo moči in koncentracije pri drugem in tretjem setu. Poudarek 
je na kvaliteti. Napredek vseh igralk in upanje, da ostanejo pri nas. Poudarek je 
tudi, da pripeljemo fizioterapevta. Povezava vseh selekcij je nujno, vzpostaviti 
enotno odbojkarsko šolo, saj smo en klub. Najti je potrebno pravilno pot. Ker le 
takšna igralka bo zadovoljna in bo ostala v klubu. 
 
 
 
 
11.RAZNO 
 
 
 
Članica občnega zbora gospa Nataša Marko izpostavi, kdo bo v klubu urejal 
internetno stran. Član upravnega odbora pove, da smo zagotovili ustrezno 
ekipo, ki bo uredila celotno fotografiranje in pripravo  internetne  strani. 
Poudarjeno je bilo, da je starš igralke se sam javil, da bo to uredil v celoti. 
 
 
 
 
Posebej je bilo s strani upravnega odbora poudarjeno, da v primeru pridobitve 
sponzorja, ki bo prispeval vsaj 500 eur sredstev, se polovica vplačanih 
sponzorskih sredstev nameni za vadnino igralke oz. za štipendijo. Potrebno bo   
voditi tudi listo vseh sponzorjev. 
 



 
 
Pod točko razno nadaljnje razprave ni bilo.  
 
 
Predsedujoči se je vsem zahvalil za sodelovanje. 
 
Skupščina je bila zaključena ob 18.51 uri. 
 
 
PRILOGE: 
 Statut kluba sprejet 11.06.2020 
 Lista prisotnosti vseh članov na skupščini dne 11.06.2020 in priložena 

pooblastila (3x) 
 Finančno poročilo kluba Ok Formis za leto 2019 

 
 
 
Zapisala:     Predsednik delovnega predsedstva: 
MARJANA VODUŠEK l.r.  JANKO TURNER l.r. 
 
__________________   _____________________________ 
 
 
      Član upravnega odbora kluba: 
 
      IVAN HALUŽAN l.r. 
 
      ____________________________ 
 
 Overitelja zapisnika: 
 
 BRIGITA SAGADIN l.r.   ____________________________ 
 
 PETRA ŠTAMPAR LESJAK l.r. ____________________________ 
 

 
 

Hoče, 11.06.2020 


