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ZAPISNIK SKUPŠČINE ŠPORTNEGA DRUŠTVA VITAL 

Petek, 18. september 2015 ob 17.00 uri v prostorih Tehnološkega parka v Ljubljani 

_________________________________________________________________________________ 

 

Prisotni: na skupščini je bilo prisotnih 21 udeležencev, od tega 14 članov društva z volilno pravico, 5 

staršev s pooblastilom, 3 člani s pooblastili drugih članov in 5 staršev zakonitih zastopnikov deklet. Na 

skupščini je bilo 27 glasovalnih pravic. 

Lista prisotnih in pooblastil za zastopanje je shranjena v prostorih društva. 

 

Skupščina se je zaradi prometne konice in nesreče na obvoznici, prestavila za 25 minut. Ker ob 17.25 

uri na skupščini ni bilo prisotno zadostno število članov za sklepčnost skupščine je bila skupščina, 

skladno s statutom, premaknjena za 15 minut. Skladno s statutom ŠD Vital, ko je bilo prisotnih več 

kot 10 članov skupščine, je skupščino ob 17.40 uri s pozdravnim nagovorom odprl mag. Iztok Lesjak, 

predsednik društva, ugotovil sklepčnost in predlagal organe skupščine. Za zapisničarko je predlagal 

Nevo Suhadolčan, nato je predlagal dva overitelja zapisnika, in sicer Miha Deželaka in Boženo Novak, 

za delovnega predsednika skupščine je predlagal sebe. Podal je kratek povzetek junijske seje in 

pozval vse k potrditvi izvedbe izredne skupščine. 

 

Sklep 1: Prisotni so soglasno sprejeli, da se izredna skupščina izvede skladno z vabilom in da je 
skupščina sklicana regularno.  
 

Sklep 2: Prisotni so soglasno potrdili izvedbo izredne skupščine in potrdili predlagane organe 

skupščine na čelu z delovnim predsednikom, zapisničarko ter obema overiteljema. 

 

Pred sprejetjem dnevnega reda je g. Lesjak vsem prisotnim predstavil goste iz Kamnika in razložil, da 

je bil na prejšnji (junijski) skupščini sprejet sklep o sklicu redne volilne skupščine jeseni. Vendar pa je 

zaradi specifičnosti situacije glede predloga iz vrst Calcita iz Kamnika in časovne stiske bil potreben 

sklic izredne skupščine, ki hkrati velja tudi za volilno. Zaradi predloga povezovanja ekip in posledično 

sestave organov društva je izpostavil, da bi imeli tako imenovano paketno glasovanje – sprejetje 

programa in kandidacijske liste hkrati. 

 
V nadaljevanju je g. Lesjak predlagal sprejem dnevnega reda: 

  
1. Predlog združitve ŠD Vital  in Calcit Kamnik s prenosom članske ekipe Calcit Kamnik v Ljubljano 

 vsebina in namen združitve 

 sprememba imena 

 nov način dela 

 statutarne spremembe 
2. Volitve članov Upravnega odbora ŠD Vital (6 članov) 
3. Volitve članov Nadzornega odbora ŠD Vital (3 člani) 
4. Volitve članov Disciplinske komisije (3 člani) 
5. Nova tekmovalna sezona 2015/2016 
6. Razno 

Športno društvo Vital 
Ob dolenjski železnici 50, 1000 Ljubljana 
info@vitalvolley.si  
www.vitalvolley.si 
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Po predstavitvi dnevnega reda je ga. Gregorčič Stupica predlagala, da se k 1. točki dnevnega reda 

uvrsti tudi predstavitev predloga Univerze v Ljubljani. 

 

Sklep 3: Prisotni so soglasno potrdili dnevni red in dodatek k 1. točki dnevnega reda (27 ZA). 

 

K točki 1 Predlog ŠD Vital in Calcit Kamnik (priloga k zapisniku) 

G. Lesjak je pozval predsednika OK Kamnik, g. Hribarja, da predstavi vizijo povezovanje ŠD Vital z OK 

Kamnik oz. pripojitev ženske članske ekipe Calcit Volleyball. G. Hribar je na začetku izpostavil 

rezultate v prejšnji sezoni, ki so jim omogočili vstop v najmočnejše klubsko tekmovanje, Ligo prvakinj. 

Nato je naštel nekaj razlogov, zakaj je smiselna oz. nujna selitev v Ljubljano, in sicer: 

- zaradi premajhne dvorane v Kamniku, so primorani igrati v Ljubljani; 

- finančna sredstva trenutno ne zadostujejo in z dogovorom z Mestno občino Ljubljana (MOL) naj bi 

pridobili dodatna sredstva, vendar je pogoj, da se ekipa preseli v Ljubljano vsaj za 2 leti; 

- želja MOL-a, da s svojim strokovnim delom pomagajo pri združitvi potenciala ljubljanske odbojke; 

- želja Calcita Kamnik je, da se poveže s sredino ljubljanskih klubov in tudi po 2 letih nadaljuje z 

delom ter v skladu z načrtom, stremi k doseganju dolgoročnih ciljev iz obljubljenega programa; 

- vzpostavitev piramide in sistema združevanja vseh ženskih odbojkarskih klubov v Ljubljani; 

 

Po kratki predstavitvi razlogov za selitev v Ljubljano je dodal, da so bili v dogovoru tudi z drugimi 

klubi, vendar se jim je zdela najbolj smiselna izbira ŠD Vital, ki je po njegovem mnenju, po delovanju 

in organiziranosti zelo soroden kamniškemu. Hkrati pa v povezovanju vidi možnost, da bi se 

ljubljanska odbojka lažje povezala v enotno in močno sredino. Po predstavitvi štiriletnih ciljev in 

poudarku vseh pozitivnih učinkov selitve in pripojitve, je izpostavil tudi največjo bojazen in to je 47. 

člen pravilnika OZS. Ta člen prepoveduje enemu klubu, da bi tekmoval z dvema ekipama v istem 

rangu tekmovanja. Vsem prisotnim je povedal, da se je o tem  že pogovarjal s predsednikom 

Odbojkarske zveze Slovenije (OZS), g. Ropretom. G. Ropret mu je ustno zagotovil, da bo takoj, ko bo 

potrjena pripojitev, sklical izredni sestanek predsedstva za izbris spornega člena iz pravilnika ali 

vključil možnost za pogojno tekmovanje obeh ekip v istem rangu državnega tekmovanja za sezono 

2015/16. G. Hribar je poudaril še, da je govoril tudi s peterico članov predsedstva (A. Škorjanc, P. Pirc, 

M. Kolenc, S. Cilenšek, R. Oderlap,), ki so mu vsi ustno zagotovili, da ne bodo nasprotovali igranju 

obeh ekip v 1. DOL, saj sta si obe ekipi zaslužili igranje v omenjenem tekmovanju. Za konec je še 

enkrat poudaril, da v tem letu ne bo bistvenih sprememb v delovanju ŠD Vital, da bodo mlajše 

selekcije še vedno delovale pod istim imenom in enakimi pogoji kot do sedaj, da bo kamniški del 

strokovnega tima skrbel za del omejen na Ligo prvakinj in da bodo oz. bomo vsi stremeli k čim boljšim 

pogojem za delo z mladimi tudi v bodoče.  

 

Po predstavitvi tekmovalnega dela in strokovnega dela povezovanja, se je dotaknil še preoblikovanja 

ŠD Vital, ki naj bi se po novem imenoval Odbojkarski klub Calcit Ljubljana in sedež društva bi se 

preselil na Celovško cesto 25. Izvolil bi se nov UO s 6 člani (3 člani iz vrst Calcit Kamnik, 2 člana iz vrst 

Univerze v Ljubljani in 1 član iz vrst ŠD Vital), kjer mora biti predsednik iz vrst Calcita Kamnik. 

Nespremenjen bi ostal obstoječi pogon pri mlajših selekcijah. Finančni del članske ekipe, ki bo igrala v 

LP in druge članske ekipe (obstoječa članska ekipa ŠD Vital)  ter nižjih selekcij se uredi z ločenim TRR. 

 

Po končani predstavitvi, je g. Lesjak pozval prisotne k vprašanjem. Ga. Čotar je zanimalo zakaj ravno 

ŠD Vital in ne katerikoli drugi klub iz LJ. Še enkrat je g. Hribar izpostavil podobno politiko kluba kot je 

v Kamniku, strokovno podkovan kader in že obstoječo kvalitetno »strukturo« podmladka. Je pa 
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poudaril, da je vse kar se je dogajalo na pogovorih z ostalimi klubi, transparentno poročal g. Lesjaku. 

Ga. Čotar je vprašala še, kaj to pomeni za igralke ŠD Vital in kako je z ločenimi TRR in kako mislijo 

urediti vse potrebno v tako kratkem času. Hribar je še enkrat ponovil, da ne bi spreminjali dela z 

mladimi do konca OŠ in bi to ostalo še vedno v domeni dosedanjih trenerjev in dosedanjih 

ljubljanskih klubov. Z združevanjem bi pričeli na naslednji stopnji (kadetinje, mladinke) in še to v 

prihajajočih sezonah. Glede ločenih TRR je poudaril, da bi imeli vsak svoje podpisnike, ki bi lahko 

razpolagali z računom. Hkrati pa je zagotovil, da bodo vse potrebne papirje lahko uredili v treh 

tednih, kolikor je časa do prve uradne tekme. 

 

G. Gregorič je poudaril, da ne gre za združitev ampak za prevzem, saj naj bi Calcit Kamnik prevzel 3 

članska mesta v UO, Univerza v Ljubljani 2 mesti in s tem predstavnik sedanjega ŠD Vital, ne bi imel 

nobene možnosti pri odločanju. Zanimalo ga je kako si predstavljajo odločanje v taki sestavi UO?  

 

Takrat se je v razpravo vključil tudi g. Mikič. Najprej se je vprašal, kako je mogoče, da glede na vso 

podporo MOL-a in sredstva, ki jih vlaga v delo z mladimi dekleti v odbojki, v Ljubljani še ni ene 

vrhunske ekipe v članski konkurenci. Priznal je, da je mogoče Univerza v Ljubljani do sedaj naredila 

premalo, glede na to, da je ŠD Vital univerzitetni klub. So pa predstavniki Univerze v Ljubljani v 

povezovanju s Calcit Kamnikom, prepoznali neko uspešno zgodbo, ki lahko pripomore k bolj 

organizirani in uspešnejši ženski odbojki v Ljubljani. Zato so pripravljeni vložiti več lastnih 

strokovnjakov, ki prihajajo iz univerzitetnih vrst in ponuditi igralkam popoln strokovni ustroj 

(testiranja na inštitutu za šport, pomoč pri rehabilitaciji, povezovanje s športnimi psihologi…), 

ponuditi večje število treningov v univerzitetni športni dvorani v Rožni dolini, vzpostaviti štipendijski 

sklad za študente športnike oz. za člane univerzitetnih klubov (KK Slovan, RK Slovan, NK Bravo, ŠD 

Vital…), ponuditi študentske sobe in v statut bodo po večletnih pogajanjih vnesli tudi poseben člen, ki 

bo obravnaval status športnika študenta. Povedal je, da je bil član dosedanjega OU, ki se mu je iztekel 

mandat – v tej točki je ga. Gregorič Stupica poudarila, da mandata še ni konec; in da prizna, da se ni 

dovolj posvetil svoji funkciji, kar pa naj bi bilo v bodoče drugače. Tako so predlagali v novi OU dva 

strokovnjaka iz vrst Fakultete za šport (dr. Tanja Kajtna in dr. Tine Sattler), ki bosta strokovno in 

vestno opravljala svojo funkcijo in s tem predstavljala najboljši interes za delo z mladimi v ljubljanski 

odbojki – od vrtca do študija. Tako je v tej točki tudi predstavil program Univerze v Ljubljani, ki v 

celoti podpira povezovanje s kamniškim klubom,  pod pogojem, da ostane ekipa UOK Vital v 1. DOL. 

 

Še enkrat je bilo izpostavljeno razmerje članov v OU in poudarjeno, da je tveganje preveliko za ŠD 

Vital in premajhna možnost odločanja. Da pa je MOL že večkrat obljubljala in kasneje obljub ni 

izpolnila. Tako je g. Lesjak podal repliko na pomisleke in še enkrat izpostavil že povedana dejstva: 

 Calcit Kamnik ima zagotovljeno 160.000 EUR sredstev za svoje igralke in še dodatnih 100.000 

EUR za igranje v Ligi prvakinj, 

 tveganje glede porabe sredstev iz računa namenjenega ŠD Vital se reši z ločenimi računi, 

dvonivojskim podpisovanjem in ločenimi pooblaščenci za razpolaganjem s sredstvi na 

računih, 

 poudari, da predsednik odgovarja z lastnim premoženjem in še enkrat pove, da bo 

predsednik iz vrst Calcit Kamnik, 

 lažja dostopnost do potencialnih sponzorjev, ki bi se lahko reklamirali skozi Ligo prvakinj in 

neposredno preko televizijskih prenosov; 

 

Po dolgi razpravi je predsednik skupščine g. Lesjak poudaril, da v predstavljeni zgodbi z Ligo prvakinj 

in Calcit Kamnikom, dobimo večjo podporo Mestne občine Ljubljana, večjo podporo Univerze v 
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Ljubljani, pridobimo ostale ljubljanske klube in pridobimo še strokovni kader v svoje vrste. V kolikor 

se Calcit Kamnik poveže s katerim od drugih klubov v Ljubljani, ŠD Vital izgubi primat v ljubljanski 

ženski odbojki, posledično težje pridobi oz. obdrži sponzorje in dolgoročno to lahko pomeni odhod 

deklet mlajših selekcij k novemu, na papirju boljšemu klubu. Poudaril je, da imamo idealno priložnost 

da Vital pridobi tako s strokovnega kot finančnega vidika. 

 

K točki 2, 3, 4 Volitve članov UO, NU in DK 

Ob zaključku debate je predsednik skupščine prebral predlog kandidacijske liste, in poudaril, da so vsi 

predlagani kandidati podali soglasja za kandidature (priloga zapisniku). 

 

Predlagani člani Upravnega odbora (UO): 

1. član: Gregor Hribar (predsednik) 4. član: Aljoša Jemec 

2. član: dr. Tanja Kajtna 5. član: Gašper Ribič 

3. član: dr. Tine Sattler 6. Član: mag. Iztok Lesjak 

G. Gregorič je poudaril, da se mu zdi sporno, da predsednik postane g. Hribar, ki je že predsednik v 

OK Kamnik. Iz kamniških vrst so povedali, da je taka želja glavnega sponzorja CALCIT. 

 

Predlagani člani nadzornega odbora (NO): 

1. član: Tjaša Smola 

2. član: Marko Strel 

3. član: Peter Hribar 

Pri kandidaturi g. Petra Hribarja je ga. Gregorič Stupica izpostavila sporno družinsko povezavo med 

predlaganim predsednikom in članom NO, tako je na njegovo mesto g. Lesjak predlagal kandidaturo 

g. Mihe Deželaka. G. Miha Deželak je podal izrecno soglasje za kandidaturo za člana NO. 

 

Predlagani člani disciplinske komisije (DK): 

1. Ivan Mijoč 

2. Špela Vrhovnik 

3. Kapetanka 1. Ekipe 

Pri tretjem članu DK je bilo sporno dejstvo, katera kapetanka je sedaj primerna ali ekipe, ki nastopa v 

LP ali ekipe, ki nastopa v 1. DOL. Tako je bilo potrebno poiskati primernejšega kandidata. Na predlog 

g. Lesjaka, je izrecno soglasje za kandidaturo podala ga. Neva Suhadolčan. 

 

Po predstavitvi programov, razpravi in predstavitvi in dopolnitvi oz. spremembi kandidacijske liste je 

predsednik skupščine g. Lesjak dal na glasovanje celotni »paket« - program s kandidaturami. 

 

Nova – popravljena kandidacijska lista, ki je bila predmet glasovanja je naslednja: 

 

Predlagani člani Upravnega odbora (UO): 

1. član: Gregor Hribar (predsednik) 4. član: Aljoša Jemec 

2. član: dr. Tanja Kajtna5. član: Gašper Ribič 

3. član: dr. Tine Sattler 6. Član: mag. Iztok Lesjak 

 

Predlagani člani nadzornega odbora (NO): 

1. član: Tjaša Smola 

2. član: Marko Strel 

3. član: Miha Deželak 
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Predlagani člani disciplinske komisije (DK): 

1. Ivan Mijoč 

2. Špela Vrhovnik 

3. Neva Suhadolčan 

 

Sklep 4: Na skupščini je bil z več kot 2/3 večino sprejet sklep o predlaganem programu ŠD Vital in 

Calcit Kamnik s predlagano kandidacijsko listo – glasovi: 19 ZA, 1 PROTI, 7 VZDRŽANIH.  

 

K točki 5 Tekmovalna sezona 2015/16 

V tej točki je delovni predsednik samo povzel že povedano pod točko 1, ko je bil podan predlog ŠD 

Vitala in Calcit Kamnik in še enkrat izpostavil najpomembnejše dejstvo, tekmovanje obeh ekip v 1. 

DOL v sezoni 2015/16 in ohranjanje dela z mlajšimi selekcijami pod enakimi pogoji kot do sedaj. 

 

Sklep 5: Na skupščini je bila soglasno sprejeto, da se napnejo vse moči novega UO in se zagotovi 

tekmovanje obeh ekip v 1. DOL ter mlajše kategorije ŠD Vital tekmujejo in delujejo tako kot do sedaj, 

pod istim strokovnim vodstvom in skupnim  imenom VITAL LJUBLJANA. 

 

K točki 6 Razno 

Zaradi podprtega predloga je g. Lesjak poudaril, da je potrebno sprejeti nekaj sklepov, ki se nanašajo 

na statutarne spremembe novega društva. Predlagal je, da se društvo preimenuje v ODBOJKARSKO 

DRUŠTVO CALCIT LJUBLJANA in preseli sedež delovanja na Celovško 25 v Ljubljani (Hala Tivoli).  

 

Pod točko razno je bilo izpostavljeno dejstvo, da je potrebna tudi sprememba žiga, zato je g. Lesjak 

predlagal, da naj bo žig okrogle oblike z napisom OK CALCIT LJUBLJANA. 

 

Sklep 6: Skupščina je z 26 glasovi ZA in 1 PROTI sprejela predlagano spremembo 1. člena statuta, kjer 

se spremeni ime in sedež društva ter žig. 

 

G. Lesjak je poudaril, da je potrebno poleg imena, sedeža in uradnega žiga spremeniti v statutu tudi 

vse člene, kjer se pojavlja ime ŠD Vital in ga nadomestiti z novim imenom ali s splošnim terminom 

društvo ter člen o številu članov v UO. 

 

Sklep 7: Skupščina je z 26 glasovi ZA in 1 PROTI sprejela predlagano spremembo v 5., 6., 9., 19., 24., 

25., 27., 35.,  

 

Na koncu se je g. Lesjak zahvalil prisotnim, da os prepoznali neko novo zgodbo s prihodom ženske 

ekipe Calcit Kamnik v ŠD Vital. Prav tako se je čestitki pridružil g. Mikič in pozdravil izglasovano 

spremembo in pogum članov za to odločitev. Za zaupanje se je zavalil tudi na novo izvoljeni 

predsednik g. Hribar in vsem zaželel uspešno odbojkarsko zgodbo v skupnem delovanju pod novim 

imenom. 

 

Overjen zapisnik skupščine in novi člani organov se objavi na spletnih straneh ŠD Vital.  
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Skupščina je bila zaključena ob 19.30 uri. 

 

Zapisala: 

Neva Suhadolčan 

       

 mag. Iztok Lesjak 

  predsednik društva 

 

 

Priloge: 

- Predlog povezovanja ŠD Vital in Calcit Kamnik 

- Predlog Univerze v Ljubljani 

 

 

Overitelja zapisnika: 

 

Miha Deželak  ________________________ 

 

Božena Novak  ________________________ 

 

 

Ljubljana, 21. september 2015 


