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ZADEVA: VABILO NA VOLILNO SKUPŠČINO OZS
Vabimo vas, da se udeležite volilne skupščine Odbojkarske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 10.
septembra 2020 s pričetkom ob 17. uri v prostorih M-hotela, Derčeva 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1) Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
• verifikacijska komisija ugotovi sklepčnost skupščine
• sprejmejo se predlagana delovna telesa
2) Sprejem dnevnega reda skupščine
• sprejme se predlagani dnevni red
3) Potrditev zapisnika seje skupščine 2019
• sprejme se zapisnik seje z morebitnimi dopolnili
4) Poročilo predsednika OZS in predsednikov organov in teles OZS
• sprejme se poročilo predsednika
• sprejmejo se poročila predsednikov organov in teles OZS
5) Sprejem finančnega poročila za leto 2019 in finančnega plana 2020
• sprejmeta se finančno poročilo 2019 in finančni plan 2020
6) Volitve članov organov OZS v skladu s Statutom OZS
Skladno z določili 35. člena Statuta OZS, se na volilni Skupščini OZS o kandidatih najprej izvede razprava,
nato pa glasovanje. O kandidatih se glasuje po abecednem vrstnem redu. Na posamezne funkcije se
imenuje kandidate, ki so prejeli največ glasov.
Na volilni Skupščini OZS se po vrstnem redu glasuje o naslednjih funkcijah in organih:
1. Predsedniku in vseh članih Nadzornega odbora
2. Disciplinskem sodniku
3. Predsedniku in vseh članih Disciplinske komisije
4. Predsedniku OZS

5. Treh članih predsedstva OZS (kandidat, ki prejme največ glasov se imenuje za drugega
podpredsednika OZS; prvega podpredsednika OZS imenuje predsednik OZS izmed kandidatov, ki jih sam
predlaga za člane predsedstva)
6. Predsednikih stalnih komisij predsedstva OZS: Strokovnega sveta in Antidopinške komisije
7) Razno
• pobude članov in razprava
Predlogi sklepov so navedeni v dnevnem redu.
Razpoložljivo gradivo bo objavljeno in dostopno na spletni strani www.odbojka.si .
Poverilnice so priložene in vas prosimo, da jih v skladu s 13. členom Poslovnika o delu Skupščine OZS
obvezno oddate pristojnim pred pričetkom skupščine.
Skupščina bo organizirana z upoštevanjem vseh varnostnih priporočil NIJZ. Za vse udeležence
skupščine velja obvezna uporaba zaščitne maske.
Vabljeni: delegati OOO in OOZ, delegati ZOSS in DOTS, člani predsedstva OZS, predsedniki organov
in komisij OZS, MIZŠ, Fundacija za šport, OKS in mediji.
Vljudno vabljeni!
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