
 

ZAPISNIK SKUPŠČINE ODBOJKARSKEGA DRUŠTVA CALCIT LJUBLJANA 
Ponedeljek, 21 avgusta 2017 ob 16.30 uri v prostorih Tehnološkega parka v Ljubljani 

 
Prisotni: na skupščini je bilo prisotnih 9 članov društva z volilno pravico, 0 staršev s pooblastilom, 11 
staršev zakonitih zastopnikov deklet in 40 članov po pooblastilu (40 pooblastil). Na skupščini je bilo 
60 glasovalnih pravic.  
 
Lista prisotnih in pooblastil za zastopanje je shranjena v prostorih društva. 
 
Ker ob 16.30 na skupščini ni bilo prisotnih zadostno število članov za sklepčnost skupščine, je bil 
začetek skupščine skladno s statutom premaknjen za 15 minut. Ob 16.45, ko je bilo skladno s 
statutom prisotnih več kot 10 članov, je skupščino s pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva 
Gregor Hribar, ugotovil sklepčnost in predlagal organe skupščine. Za zapisničarko je predlagal Nevo 
Suhadolčan, nato je predlagal dva overitelja zapisnika, in sicer Žiga Bratuža in Miha Deželaka, za 
delovnega predsednika skupščine pa je predlagal Aljošo Jemca.  
 
Sklep 1:  Potrdi se izvedbo izredne skupščine, ki se izvede v skladu z vabilom in je sklicana regularno.  
 
Za sklep je glasovalo 60 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, vzdržanih 0 članov. 
Sklep se razglasi kot sprejet. 
 
Sklep 2.: Potrdi se predlagane organe skupščine na čelu z delovnim predsednikom, zapisničarko ter 
obema overiteljema.  
 
Za sklep je glasovalo 60 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, vzdržanih 0 članov. 
Sklep se razglasi kot sprejet. 
 
Vodenje skupščine je prevzel delovni predsednik Aljoša Jemec, ki je najprej pozdravil vse udeležene, 
nato pa predlagal sprejetje dnevnega reda skupščine, ki je bil objavljen v vabilu. Predlagal je, da se 
ohranijo posamezne točk dnevnega reda, vendar se zaradi lažjega odločanja in povezave tematik 
spremeni njihov vrstni red. Tako je predlagal naslednji – spremenjeni dnevni red: 
 

1. Volitve novega predsednika in članov UO 
2. Prenos tekmovalnih pravic OD Calcit Ljubljana - ŽOK Tabor 
3. Sprememba imena društva 

 
Sklep 3.: Potrdi se dnevni red s spremenjenim vrstnim redom posameznih točk.  
 
Za sklep je glasovalo 60  prisotnih članov, proti je glasovalo 0  članov, vzdržanih 0 članov. 
Predsednik skupščine je razglasil sklep kot sprejet. 
 
K točki 1.: Volitve novega predsednika in članov UO 
 
Aljoša Jemec je na kratko predstavil trenutno situacijo in kako je prišlo do odstopa predsednika 
društva. V skladu s povedanim je društvo sprožilo postopek za sklic izredne volilne skupščine in v 
vabilu pozvalo člane, da predlagajo svoje kandidate za predsednika in upravni odbor. Do dneva 
skupščine je društvo prejelo zgolj kandidacijsko listo, ki so jo predlagali trenerji kluba ob podpori 
igralk ter staršev. 
 
Nato je pozval g. Hribarja da še sam nameni nekaj besed prisotnim na skupščini. G Hribar je na kratko 
predstavil delo v klubu v teh dveh letih, ko je bil on predsednik društva, izpostavil je tekmovalne 
uspehe 1a ekipe CALCIT VOLLEYBALL in 1b ekipe, ki je tekmovala pod okriljem ŽOK TABOR kot tudi 
rezultate mlajših selekcij. Hkrati je povedal, da je v Ljubljani po prihodu Calcita v ljubljanski prostor 
ponovno prišlo do sodelovanja z ostalimi klubi v MOL a žal, kljub dobremu delu in korektnim 



 

sodelovanjem vseh, društvo ni našlo skupnega jezika s predstavniki Oddelka za šport na MOL, kar je 
bil eden od poglavitnih razlogov za odstop. 
 
Po povedanem je g. Jemec predlagal, da skupščina razreši trenutni upravni odbor ter nato izvoli 
novega na način, da se ne glasuje o posameznih kandidatih, ampak se potrdi celotno kandidacijsko 
listo (predsednik + 5 članov UO). Predsednika društva in upravni odbor se voli za mandatno dobo 5 
let medtem ko ostalim organom (nadzorni odbor, disciplinska komisija) mandat ne preneha ampak se 
jim izteče 18.9.2020. Na glasovanje je dal naslednje sklepe. 
 
Sklep 4.: Razreši se predsednika in trenutni upravni odbor, katerim prenehajo njihovi mandati. Novi 
upravni odbor in predsednika društva se izvoli za dobo 5 let, do vključno 21.8.2022. Glasuje se o 
celotnih kandidacijskih listah in ne o posameznih kandidatih. Mandat ostalih organov društva (NO, 
Disciplinska komisija) ne preneha, ampak se izteče dne 18. 9. 2020. 
 
Za sklep je glasovalo 60 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, vzdržanih 0  članov. 
Predsednik skupščine je razglasil sklep kot sprejet.  
 
Aljoša Jemec je povabil Živo Cof, da na kratko predstavi program in vizijo delovanja novega vodstva 
kluba v nadaljnjih letih. Živa Cof je povedala, da so bili kandidati za UO izbrani tako, da so zajeli vse 
vključene v delovanje društva, tako je na kandidacijski listi en predstavnik staršev, trenerjev, 
univerzitetnega okolja, član nekdanjega UO (ki pozna delovanje kluba) ter nekdanja igralka odbojke in 
upokojena profesorica. Kot predsednika so predlagali kandidata, ki je to delo že opravljal pred 
prihodom Calcit v Ljubljano in se jim je zdel edini primerni kandidat, saj delo v društvu že pozna, 
hkrati pa je nevtralen do vseh ostalih zunanjih sodelavcev (ostali klubi, MOL…) in pozna celoten 
ustroj. Hkrati je poudarila, da so se vsi kandidati strinjali, da bodo operativno delovali v klubu in 
pomagali predsedniku po svojih najboljših močeh, obenem pa bodo sledili viziji društva, da delajo v 
dobro vseh članic društva in je v ospredju zadovoljstvo in rekreacija otrok.  
 
Ob zaključku debate je predsednik skupščine prebral predlog kandidacijske liste, in poudaril, da so vsi 
predlagani kandidati podali soglasja za kandidature (priloga zapisniku). 
 
Sklep 5.: Za predsednika društva in člane upravnega odbora z mandatno dobo od vključno 22. 8. 2017 
do vključno 22. 8. 2022 se imenuje 
 
Upravnega odbora (UO): 
1. član: mag. Iztok Lesjak (predsednik) 4. član: Rok Gorjup 
2. član: Živa Cof 5. član: Nada Bratuž 
3. član: Žiga Bratuž 6. Član: Aljoša Jemec 
 
Za sklep je glasovalo 60 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, vzdržanih 0 članov. 
Predsednik skupščine je razglasil sklep kot sprejet.  
 
K točki 2.: Prenos tekmovalnih pravic OD Calcit Ljubljana - ŽOK Tabor 
 
Gregor Hribar je na kratko pojasnil dogajanje v zvezi s prenosom tekmovalnih pravic ekipe, ki je lani 
pod vodstvom trenerja Gregorja Rozmana nastopala v 1. DOL pod okriljem ŽOK Tabor. Naše društvo 
je bilo namreč poleg prve ekipe, ki je nastopala v 1. DOL pod imenom Calcit Volleyball, tudi imetnik 
tekmovalnih pravic ekipe Volleyball Ljubljana. Ta je formalno sicer nastopala pod okriljem ŽOK Tabor, 
vendar je bila finančno in organizacijsko podprta s strani našega društva in sponzorja Calcit, tudi 
igralke so večinoma članice našega društva.  
 
Predsednik skupščine je nato predstavil tudi predsednika ŽOK Tabor, ki je bil povabljen na skupščino, 
da še sam predstavi nadaljnjo vizijo sodelovanja vseh klubov in vodenje ter organizacijo ekipe v 1. 
DOL. Besedo je tako predal predsedniku ŽOK Tabor, Roku Guidu, ki je najprej besed namenil končani 



 

sezoni 2016/17, nato pa na kratko predstavil nadaljevanje konzorcija, ki se bo sedaj preimenoval v 
LJUBLJANSKO KOOPERATIVO. V tej kooperativi bodo sodelovali vsi klubi, ki delujejo v MOL v ženski 
odbojki. Vsi klubi bi organizacijsko in finančno pomagali pri delovanju ekipe v 1. DOL, hkrati pa naj bi 
bila ta ekipa ločena od vseh klubskih barv in bi predstavljala enotno ljubljansko ekipo, s katero naj bi 
se poistovetili vsi, ki delujejo v ženski odbojki v Ljubljani. 
 
Ker je bil prenos tekmovalnih pravic z ŽOK Tabor sklenjen zgolj za eno sezono 2016/2017, mora naše 
društvo odločiti, kako bomo zadevo uredili v sezoni 2017/2018 (ponovni prenos pravic na ŽOK Tabor, 
sami obdržimo ekipo, prenos na drug klub, itd..). Glede na nastalo situacijo ob odhodu generalnega 
pokrovitelja, zadržanih sredstev s strani MOL in menjavo vodstva v društvu, je predsednik skupščine 
predlagal, da skupščina pooblasti novo vodstvo, da v imenu društva nov UO prevzame odločitev za 
delovanje v sezoni 2017/18. 
 
Sklep 6.: Skupščina pooblašča novi upravni odbor in predsednika društva, da v imenu društva z 
ostalimi ljubljanskimi klubi podpiše dogovor o sodelovanju, s katerim se v sezoni 2017/2018 
tekmovalne pravice za obdobje enega leta začasno prenesejo na drugi klub v okviru dogovora o t.i. 
»Ljubljanski kooperativi.«. Skupščina pooblašča upravni odbor, da tudi v prihodnjih sezonah v imenu 
društva ureja vprašanje tekmovalnih pravic in morebitnega združevanja med ljubljanskimi klubi. 
 
Za sklep je glasovalo 60 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, vzdržanih 8 članov. 
Predsednik skupščine je razglasil sklep kot sprejet.  
 
K točki 3.: Sprememba imena društva 
 
Gregor Hribar je na kratko pojasnil okoliščine umika glavnega sponzorja društva. Vodstvu društva po 
koncu tekmovalne sezone 2016/2017 na žalost ni uspelo najti skupnega jezika z Oddelkom za šport 
MOL glede nadaljevanja Projekta razvoja ljubljanske ženske odbojke, katerega nosilec je bilo naše 
društvo. Zaradi tega je prišlo do umika generalnega pokrovitelja društva  - podjetja Calcit. Ker je 
termin "Calcit" zaščitena blagovna znamka, je družba Calcit d.o.o. hkrati umaknila soglasje za njegovo 
uporabo, zaradi česar je potrebno preimenovanje društva. 
 
Prisotni na skupščini so predlagali, da se društvo preimenuje v »Odbojkarsko društvo Vital Ljubljana«, 
kar predstavlja ime, ki se zgodovinsko asociira z našim društvom ter ime s katerim se lahko poistoveti 
tudi večina naših članov. Hkrati so predlagali, da naj bi zaradi lažje administracije in organizacije 
društvo poslovalo brez žiga in brez skrajšane firme. Obenem so se vsi prisotni strinjali, da se naredi 
ustrezen čistopis statuta, ki vsebuje današnje spremembe ter spremembe, ki so že bile potrjene na 
prejšnji skupščini. V izogib nejasnostim so prisotni ponovno potrdili, da člani društva 

- do 18 leta sodelujejo pri delovanju društva in v organih društva po svojih zakonitih 
zastopnikih 

- od 18. leta dalje sodelujejo pri delovanju in v organih društva samostojno 
Spremeni se tudi 35. člen statuta, tako da so spremembe statuta veljavne takoj, ko so sprejete na 
skupščini in ni potrebna odobritev upravne enote. Čistopis statuta se predloži upravni enoti.  
 
Sklep 7: Društvo se preimenuje v »Odbojkarsko društvo Vital Ljubljana«. Društvo ne posluje z žigom in 
ne uporablja skrajšane firme oz. imena. V ta namen se ustrezno se na vseh mestih popravi statut 
društva ter sprejme čistopis statuta, v katerem se upoštevajo spremembe sprejete na skupščini v 
marcu 2017 in spremembe sprejete na današnji skupščini. Sprejeti čistopis statuta je priloga temu 
zapisniku. 
 
Za sklep je glasovalo 60 prisotnih članov, proti je glasovalo 0 članov, vzdržanih 0 članov. 
Predsednik skupščine je razglasil sklep kot sprejet.  
 
 
 



 

Skupščina je bila zaključena ob 18.00 uri. 
 
 
Zapisala:  
Neva Suhadolčan  
  
 Gregor Hribar 
 predsednik društva  
 
Overitelja zapisnika:  
 
Žiga Bratuž   ________________________  
 
Miha Deželak   ________________________ 
 
 
 
Ljubljana, 21.8.2017 


