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VOLILNA SKUPŠČINA OZS 2012  Ljubljana, 06.11.2012 
 
ZAPISNIK skupščine Odbojkarske Zveze Slovenije 
 
Dnevni red: 1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine 
  2. Sprejem dnevnega reda skupščine 

3. Potrditev zapisnika seje skupščine 2011 
4. Poročilo predsednika OZS in predsednikov organov in teles OZS 
5. Sprejem finančnega poročila za leto 2011 in finančnega plana 2012  
6. Volitve članov organov OZS v skladu z novim Statutom OZS 
7. Status OK Kurent 
8. Razno 

 
Začetek skupščine: 17:05 
 
S pozdravom vseh prisotnih in izraženim zadovoljstvom nad številom prisotnih delegatov je 
predsednik OZS g. Matjaž Kovačič otvoril volilno skupščino. Zadnjič v vlogi predsednika, kot je 
povedal. 
 
AD 1) 
 
G. Kovačič je predlagal izvolitev članov delovnih teles skupščine: 
1. Delovno predsedstvo skupščine: 
G. Branko Dolenc - predsednik, Ga. Jana Prešeren in g. Miha Mačus – člana 
2. Verifikacijska komisija: g. Branko Maček - predsednik, g. Gregor Novak, in g. Miloš Grilanc - 
člana 
3. Zapisnikarica: Andreja Smodič 
4. Overitelja zapisnika: g. Damjan Marinko in g. Gregor Hribar 
 
Sklep: Vsi predlogi za člane delovnih teles so bili z 62 glasovi ZA sprejeti. 
 
G. Maček je podal poročilo Verifikacijske komisije: prešteli so 62 poverilnic prisotnih delegatov:  
OK ACH Volley Ljubljana, OK Kamnik, OK Salonit Anhovo, OK Triglav Kranj, ŠD GO Šport, ŠD 
Kropa, OK Maribor, MOK Krka Novo mesto, OK Spodnja Savinjska, OK HIT Nova Gorica, ŠD Vital, 
OK Formis Rogoza, OK Mladi Jesenice, OD Flip-flop, OD Šempeter, ŠD FITT Črnuče, OK 
Žirovnica, OK Žužemberk, OK Mežica, OK Mokronog, OK Neptun Kanal, ŽOK TPV Novo mesto, 
ŽOK Tabor Ljubljana, OK Prevalje, OK Braslovče, ŠD OK Slovenj Gradec, ŽOK Mislinja, OK Zreče, 
OK Vuzenica, OK Fram, OK Mislinja, ŠD Brezovica, MOK Kočevje, ŠD Afna Ljubljana, DTV P. 
Braslovče, OK Bled, ŽOK Domžale, ŽOK Kočevje, OK Izola, ŽOK P. Škofja Loka, OK Vuzenica, 
OK Mozirje, OK Celje, ŽOK Šentvid, OK Ruše, ŠD Olimp Ljubljana, ŠD Kostanjevica, OK Galeja – 
Vega, OK Prebold, OK Termo Lubnik, OK Sonimex Radenci, OD Krim, VC Portorož, Športni 
beachvolley klub Kranj, ŠK Vienpi, ŠD Katarina, ŠD Loka Žužemberk, PD Bober, Društvo 
odbojkarskih trenerjev – 2 delegata, Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije – 2 delegata. 
 
Vse poverilnice so bile veljavne. S tem je bila v skladu z 22. členom Statuta OZS skupščina 
sklepčna. 
 
V času trajanja skupščine se je skupščine udeležil tudi delegat POK Krško, od 4. točke naprej je 
bilo na skupščini prisotnih 63 glasov. 
 
AD 2) 
 
G. Dolenc je v uvodu delegate pozdravil tudi v imenu delovnega predsedstva in predlagal, da se 
sprejme v vabilu navedeni dnevni red. G. Trop (OK Ruše) je predlagal, da se na dnevni red uvrsti 
tudi problematika statusa OK Kurent. Sklenjeno je bilo, da se ta točka uvrsti za točko 6. 
 
Sklep: Sprejme se novo predlagani dnevni red. (ZA - 62 glasov, PROTI – nihče) 
 
AD 3) 
 
Delegati so v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik seje skupščine 2011. Ker niso imeli pripomb, je 
bil sprejet: 
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Sklep: Zapisnik seje skupščine 2011 je bil v predloženi obliki soglasno sprejet (ZA – 62 
glasov, PROTI - nihče) 
 
AD 4) 
 
Skupaj z gradivom za skupščino so bila poslana poročila predsednikov komisij in organov OZS 
(poročilo predsednika OZS, Nadzornega odbora, Pravno statutarne komisije, Strokovnega sveta, 
Registracijske komisije, Tekmovalne komisije, Sekretarja tekmovanj, Zveze odbojkarskih sodnikov, 
in Disciplinskega sodnika). 
 
Predsednik skupščine je odprl razpravo na poročila predsednika OZS in poročila predsednikov 
organov in teles OZS. Najprej je prosil predsednika OZS, da poda svoje poročilo. 
 
G. Kovačič se ni osredotočil le na leto 2011, kljub temu da je bilo dokaj težko zaradi finančnega 
vidika in zaznamovano s precej tekmovalnimi aktivnostmi, predvsem v moški reprezentančni 
odbojki. Po njegovem mnenju je bilo to leto, ki v tekmovalnem smislu ni prineslo rezultata, ki bi si ga 
želeli. Ozrl se je na dva mandata, ki ju je preživel na čelu OZS. Povedal je, da je v OZS prišel bolj z 
vidika pridobivanja finančnih sredstev za delovanje zveze kot pa strokovnjak, ki naj vodi zvezo po 
strokovni plati. V tem pogledu je spoznal marsikatero lepo stran odbojke, čeprav se je sam ukvarjal 
z drugim športom. V zadnjih osmih letih smo dosegli nekatere elemente, zaradi katerih je prišel v 
OZS: precejšnje poplačilo starih obveznosti, finančna stabilizacija OZS, ki ne glede na težave 
posluje smiselno ekonomsko. Skozi vsa ta leta smo imeli vzpone in padce. V začetku smo imeli 
zelo dobro moško mladinsko reprezentanco, tudi dekleta so bila dobra. Mladinska moška 
reprezentanca se je razvila v izjemno dobro člansko reprezentanco. V organih vodstva zveze so 
glavnino svojih aktivnosti posvečali zagotavljanju pogojev tistemu, kar ima največjo perspektivo. V 
zadnjih leti je to bila moška članska reprezentanca, ki ima še vedno izjemno velik potencial in bi 
morala dosegati višje cilje in rezultate, kot jih je dosegala. S tega vidika sam kot predsednik zveze z 
doseženimi rezultati ni zadovoljen. Vsi poznamo problematiko tega, da imamo na igralnih mestih 
večinoma enega igralca, ki je sposoben vrhunskih rezultatov, kar pomeni, da ni ne zamenjave, ne 
konkurence. Ko je videl, kako igra mladinska moška reprezentanca na EP in SP, je bila njegova 
ambicija, ki jo je postavil SS OZS, da to reprezentanco pripeljemo v članski kategoriji na OI London 
2012. Ta ambicija je bila sprejeta odklonilno in z veliko skepse, saj naj bi to bil previsok cilj. Sam 
meni, da v življenju ne smemo imeti ambicij, ki so lahko dosegljive ampak take, ki so težko 
dosegljive. Še vedno meni, da bi reprezentanca glede na kvaliteto in pogoje, ki jih je zagotovila 
zveza, morala na preteklem EP osvojiti medaljo. Pred EP je bilo to pričakovanje tako med igralskim 
kadrom kot v nekaterih strokovnih krogih zveze sprejeto kot pretirana ambicija, ki se je ne da 
izpolniti. Sam sicer ne ve zakaj ne, saj nas je ekipa, ki je na koncu postala evropski prvak, komaj 
premagala. To pomeni, da po kvaliteti nismo daleč, mogoče pa smo daleč po mentaliteti. Nov 
predsednik ne bo imel lahkega dela, ima pa osnovo, da pelje zvezo naprej in ta lep šport tudi v 
Sloveniji postavi tja, kjer v svetu že je, torej na 3. ali 4. mesto po popularnosti med kolektivnimi 
športi. Ne glede na vse skupaj pa meni, da je bilo zadnjih osem let lepih, bilo je veliko izzivov, 
velikokrat zelo napornih, vendar smo zvezo stabilizirali, imamo dobro reprezentanco, ki jo bo kdo 
drug mogoče znal motivirati drugače kot on, delegatom pa se je iskreno zahvalil z zaupanje in 
dvakratno izvolitev. 
 
Predsedniki preostalih organov OZS svojih poročil niso komentirali oz. dodatno pojasnjevali. 
 
AD 5) 
 
Delegatom so v gradivu za skupščino bili predloženi finančni izkazi in poročila o finančnem 
poslovanju za l. 2011, prav tako tudi plan prihodkov in odhodkov za l. 2012. 
 
Na predlog predsednika skupščine je G. Humerca na kratko pojasnil finančno poročilo za l. 2011 
in predstavil finančni plan za l. 2012. Glede na to, da leto že poteka in je že skoraj pri koncu, je 
povedal, da se gibljemo v načrtovanih številkah, a da je zaradi ekonomske situacije zmanjšan 
prihodek s strani sponzorskih sredstev. G. Kovačič je navedel podatek, ki ga pri svojem poročilu 
ni želel izpostavljati, in sicer, da je sedanje vodstvo zveze v zadnjih sedmih in pol letih uspelo 
pridobiti približno 1.350.000,00 eur sponzorskih sredstev. Meni, da je to glede na zatečeno stanje 
uspeh in da so s tem zagotovili večinsko sanacijo OZS ter s tem vzpostavili, kot je povedal že g. 
Humerca, da se prihodki in odhodki, ne glede na težko situacijo, gibljejo v planiranih okvirih. 
 
Predsednik skupščine je odprl razpravo na poročila. 
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Prvo vprašanje je postavil g. Premelč (ŠD Vital), zanimalo ga je, zakaj se finančni plan za l. 2012 
sprejema šele v novembru in prosil za argumentiran odgovor. G. Kovačič je odgovoril, da se 
strinja, da je sprejemanje plana za l. 2012 pozno, a da se formalno mora sprejeti. Pojasnil je, da 
izvedba skupščine prej ni bila možna iz več razlogov. Navedel je, da je poleti ni bilo možno 
izvesti, kasneje pa ne zaradi tega, ker sam ni želel več kandidirati za predsednika, novega 
kandidata pa ni bilo. 
V nadaljnji razpravi je bilo izpostavljenih več zadev, za katere je ob koncu razprave predsednik 
skupščine predlagal, naj se navedejo v zapisnik, da se pomanjkljivosti odpravijo in so smernice 
za naprej: 
- G. Kureš (OK Sonimex Radenci) je uvodoma pozdravil številčno udeležbo delegatov na 
skupščini in misli, da je to dober obet za v bodoče. Opozoril je, da je bila skupščina že nekajkrat 
sklicana prepozno. Ker je skupščina glavni dogodek neke organizacije in bi se moralo k sklicu 
pristopiti bolj resno. 
V nadaljevanju je g. Trop (ŠD Ruše) opozoril: 
- na manjkajoča poročila predsednikov komisij, predvsem pa na to, da je bilo poročilo 
Nadzornega odbora (NO) objavljeno le en dan pred skupščino in da je nepopolno. G. Humerca je 
odgovoril, da poročil nismo prejeli kljub pozivom in opomnikom, proti čemu pisarna OZS žal ne 
more ukrepati. 
- da je bilo narejenih več napak pri sklicu skupščine, prav tako so napake pri objavi zapisnikov. 
Prav bi bilo, da se držimo pravil, ki smo jih sami postavili. 
 
Dodatnih razprav oz. pripomb ni bilo, zato je bil sprejet sklep: 
 
Sklep: Sprejmejo se poročilo predsednika OZS, poročila predsednikov organov in teles 
OZS, finančno poročilo za l. 2011 in finančni plan za l. 2012. (ZA – 61 glasov, PROTI – 2 
glasova) 
 
AD 6) 
 
Pred izvedbo volitev predsednika OZS in predsednikov ter članov organov OZS se je med 
delegati razvila razprava o tem ali je zaradi nekaterih proceduralnih napak pri sklicu skupščine 
izvedba le-te sploh zakonita. G. Kureš (OK Sonimex Radenci) je trdil, da je bil OK Kurent 
nezakonito izločen, menil je, da je lista kandidatov nezakonita in na to opozoril vse kandidate. 
Nekateri delegati so izpostavili dejstvo, da v gradivu ni bilo na voljo poročil predsednikov vseh 
organov in komisij OZS in da so nekatera bila na voljo prepozno. Na to je g. Humerca odgovoril, 
da je to sicer res, a da pisarna OZS na nima vpliva na nedejavnost nekaterih komisij ter izrazil 
mnenje, da je naš cilj, da se volitve izvedejo, da izvolimo novo vodstvo, ki bo lahko začelo z 
delom. Temu je pritrdil tudi g. Kovačič. Poudaril je, da je na skupščini prisotnih dovolj članov in če 
se strinjajo z izvedbo skupščine, je ta zakonita. G. Dolenc je delegate opomnil, da pri sprejemanju 
dnevnega reda nihče ni oporekal točki Volitve in predlagal, da nadaljujemo z delom. Delegatom v 
razmislek je opozoril na dejstvo, da za nekatere člane komisij ali komisije sploh ni imenovanih 
kandidatov, da klubi očitno niso sposobni predlagati delegatov ter da so predsedniki komisij, ki 
skupščini niso oddali poročil, prav tako člani klubov. S tem je želel poudariti odgovornost klubov 
in apeliral na delegate, da se raje posvetimo vsebini kot formalnostim. Ga. Prešeren (ZOSS) je ob 
koncu razprave opozorila na dejstvo, da je izmed vseh članov OZS samo 16 klubov oz. društev 
predlagalo kandidate za mesta v organih OZS. 
 
Poimensko so bili predstavljeni vsi kandidati na listi za volitve v organe OZS. Prisotni so se tudi 
na kratko predstavili in odgovorili na nekatera vprašanja, prav tako se je s svojim programom 
predstavil kandidat za predsednika OZS g. Metod Ropret. 
Uvodoma je povedal, da dejstvo, da ta skupščina zaseda v največjem številu do sedaj, dokazuje, 
da se vsi strinjamo, v kako resnih časih smo. Zaveda se, da vodenje organizacije, kot je OZS, ni 
samo po sebi umevno in da smo pred izredno zahtevnimi nalogami. Ve, da stvari ni možno 
spremeniti čez noč, da je izboljšava nekaterih situacij proces, ki ga ne more izpeljati en sam 
človek ampak proces, ki ga  moramo izpeljati skupaj. Pri tem računa tudi na sodelovanje vseh 
ustanoviteljev zveze. 
Pri opredelitvi vloge OZS meni, da izstopata dve področji. Eno je organizacija tekmovanj in 
pokala – meni, da tukaj delujemo dokaj dobro in na potek tekmovanj v zadnjem obdobju ni večjih 
pripomb. Drugo pa so reprezentančne akcije, ki so ena ključnih vlog in obremenitev OZS , le-te 
pa so zadeva, na katero je precej pripomb. Zaveda pa se, da razmere nikoli ne bodo za vse 
dovolj dobre. Glede poslovanja OZS in plana prihodkov za l. 2012 je povedal, da bo po njegovi 
oceni vsaj prihodek iz naslova marketinga bistveno manjši od planiranega in da se bo treba 
prilagoditi razmeram. V okviru načrtovanja akcij in v okviru načrtovanja stroškov bomo morali biti 
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bistveno bolj previdni in skrbni. Izrazil je tudi željo, da se okrepi vloga generalnega sekretarja in 
same pisarne OZS. Vtis, ki ga imajo v klubih je, da ta vloga ni več takšna, kot bi bilo pričakovati. 
Glede prenove in popolnitve organov zveze, za katere se je izkazalo, da bodo nekatera mesta 
ostala prazna, je povedal, da sedanje stanje kaže na širšo pripravljenost na delovanje v organih 
OZS. Meni, da imamo komisij preveč in da je bolje, da funkcije združimo v manjšem številu 
komisij, za katere bomo zagotovili manjše število ljudi, ki bodo funkcije z veseljem in odgovorno 
opravljali. Posebno pozornost zaslužijo Strokovni svet, Nadzorni odbor in Marketinški svet. 
Predlagal je, da bi na naslednji skupščini razpravljali o spremembi Statuta OZS in ustreznem 
zmanjšanju števila komisij. 
G. Ropret je povedal tudi, da želi ob prevzemu funkcije pregledati finančno poslovanje v zadnjih 
letih, nekako od l. 2005 naprej in vse sklenjene pogodbe, prav tako tudi potek Kongresa CEV, ki 
je potekal v Ljubljani v oktobru 2010. 
Po njegovem mnenju bi morali glede potrjevanja reprezentančnih programov prepustiti večjo 
vlogo SS in se nasloniti na domačo stroko. Meni, da bi morali tisti, ki vodijo reprezentance, 
pripraviti temeljite programe akcij posameznih selekcij za naslednji dve leti, jih finančno 
ovrednotiti in predložiti SS. SS na podlagi trenutnega finančnega stanja ugotovi, koliko smo 
zmožni reprezentancam ponuditi in programe morebiti tudi primerno reducirati. Po njegovem bi 
bilo prav, da se reprezentance vrnejo v  nekatera lokalna okolja. To bi znižalo stroške priprav 
reprezentanc in omogočilo zvezi, da posluje z nižjimi stroški. 
Kar se tiče marketinga načrtuje, da bi v predsedstvu delovali tudi predstavniki gospodarstva in da 
bi z razpisom navezali stike s katero od manjših marketinških agencij. Tržimo lahko 
reprezentančne akcije in ligaška tekmovanja, potrebno pa je razmisliti tudi o oživitvi odbojke na 
mivki. Naše produkte lahko ponudimo tudi televizijam, tako nacionalni tv kot tudi drugim, npr. ligo 
prvakov ali srednjeevropsko ligo. 
Odbojka kot panoga trenutno v Sloveniji nima statusa, ki ji pripada in meni, da sodi višje, kot jo 
nekateri cenijo. Zato bo ena od naših nalog izboljšanje statusa tako pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kot pri OKS in Fundaciji za šport. Njegova želja je, da 
odbojkarske delavce kandidiramo na mesta v državnih in svetovnih organizacijah, saj verjame, da 
imamo sposobne ljudi, ki nas lahko tam argumentirano zastopajo. 
Njegova naslednja naloga je zagotavljanje preglednosti poslovanja zveze. Tukaj je velika 
odgovornost najprej pisarne OZS in finančne službe. Pri tem bodo morali aktivno sodelovati tudi 
člani predsedstva in NO. Naloga pisarne in računovodstva je redno poročanje, da se stanje sproti 
pregleda in sanira, če je možno. Kaže se pripravljenost med klubi, da se z zvezo tesneje 
povežejo in vsi skupaj poslušamo poslovati, koliko je možno, racionalno. 
Za svojo nalogo šteje tudi, da bo poskušal, vsaj v začetku, biti precej prisoten v pisarni, pa tudi 
predsedstvo se bo v začetku več krat sestajalo. Vodenje zveze si ne predstavlja individualno 
ampak timsko ter vabi k sodelovanju in pomoči vse, ki imajo voljo in energijo. 
 
Kandidacijska lista za člane organov OZS je bila del gradiva za skupščino. Voli se predsednike in 
člane v nadaljevanju naštetih organov OZS (kjer so predlagan kandidati): 

- tri člane Nadzornega odbora (kandidat z največ glasovi se imenuje za predsednika 
Nadzornega odbora) 

- Disciplinski sodnik 
- tri člane Disciplinske komisije (kandidat z največ glasovi se imenuje za predsednika 

Disciplinske komisije) 
- tri člane Pravno-statutarne komisije (kandidat z največ glasovi se imenuje za predsednika 

Pravno-statutarne komisije) 
- pet članov Arbitražne komisije (kandidat z največ glasovi se imenuje za predsednika 

Arbitražne komisije) 
- Predsednik OZS 
- Tri člane Predsedstva OZS (kandidat, ki prejme največ glasov, se imenuje za drugega 

podpredsednika OZS) 
- Predsednike vseh ostalih komisij predsedstva OZS (Strokovni svet, Tekmovalna komisija, 

Registracijska komisija, Komisija za odbojko na mivki, Komisija za odbojko mladih, 
Marketinški svet in Antidopinška komisija) 

 
Kandidati za posamezna mesta, kot je predlagano na kandidacijski listi, so izvoljeni v primeru: 

- če je za posamezno mesto predlagan en kandidat, je izvoljen, če zanj glasuje več kot 
polovica delegatov, prisotnih na skupščini 

- kjer je za posamezna mesta predlaganih več kandidatov, so izvoljeni tisti, k prejmejo 
največ glasov 

- v primeru, če prejmeta dva kandidata za eno mesto enako število glasov, se izvede drugi 
krog volitev med tema kandidatoma. Izvoljen je tisti, ki prejme več kot polovico glasov. 
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Volitve so bile tajne. Po štetju glasov je verifikacijska komisija podala poročilo. Na volitvah so bili 
izvoljeni: 

- predsednik OZS: g. Metod Ropret 
- člani Predsedstva OZS: drugi podpredsednik g. Branko Dolenc, člana g. Sebastjan 

Cilenšek in g. Aleš Škorjanc 
- Nadzorni odbor: predsednik g. Gregor Kumer, člana g. Aleš Kušar in g. Miha Mačus 
- Disciplinska komisija: predsednik g. Darjan Planinšič, član g. Vili Potočnik 
- Pravno-statutarna komisija: predsednik g. Aljoša Jemec 
- Arbitražna komisija: predsednik g. Beno Božič, člana g. Darko Lipič in g. Marjan Pučnik 
 
- Predsedniki komisij predsedstva OZS: Strokovni svet – dr. Marko Zadražnik, 

Registracijska komisija – g. Frani Kramar, Tekmovalna komisija – g. Miloš Grilanc, 
Komisija za odbojko mladih – Patricija Klinc Rebernak, Marketinški svet – g. Jasmin 
Čuturič. 

 
Ob izvolitvi je novemu predsedniku najprej čestital g. Kovačič in mu zaželel veliko uspeha pri 
vodenju Odbojkarske zveze. G. Dolenc se je nato v imenu skupščine in klubov dosedanjemu 
predsedniku zahvalil za njegovo prizadevno delo. 
 
Ker vsa  mesta v organih OZS niso zasedena, je predsednik skupščine predlagal  
 
Sklep: Ponovi razpis za prosta mesta v organih OZS, volitve se opravijo na naslednji 
skupščini. Ustrezno se spremeni Statut OZS. (ZA – 63 glasov, PROTI - nihče) 
 
AD 7) 
 
V razpravi je beseda poleg problematike OK Kurent tekla predvsem o tem, kako definirati 
članstvo v OZS - kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za to, da je neko društvo oz. klub član, katere 
so obveznosti in pravice, ki izhajajo iz članstva ter o pogojih morebitne izključitve katerega od 
članov. 
Delegati so se strinjali, da je te zadeve potrebno natančno definirati in ustrezno prilagoditi statut 
in ostale akte OZS ter za pomoč prositi pravnike. 
 
Ob koncu razprave sta bila sprejeta: 
 
Sklep: Pravno statutarno komisijo se zadolži, da do naslednje seje skupščine ustrezno 
dopolni statut z možnostmi, da se klubom, ki trenutno ne morejo poravnavati svojih 
osnovnih obveznosti (to je članarina oz. potrebno je definirati, kaj so osnovne obveznosti), 
lahko plačilo odloži. (ZA – 63 glasov, PROTI - nihče) 
 
Sklep: OK Kurent ni izključen iz OZS in mora v najkrajšem možnem času poravnati 
obveznosti do OZS. (ZA – 63 glasov, PROTI - nihče) 
 
AD 8) 
 
Med delegati se je razvila razprava o višini odškodnin za prestope igralk in igralcev v mlajših 
kategorijah (starejši dečki/starejše deklice, mala odbojka, mini odbojka), podanih je bilo nekaj 
argumentov za zvišanje oz. znižanje ali celo ukinite odškodnin. V zvezi s tem je bil na predlog 
predsednika skupščine sprejet 
 
Sklep: Skupščina zadolži Strokovni svet in Komisijo za odbojko mladih, da pripravita 
predlog o prestopih mladih igralk in igralcev, ga posredujeta predsedstvu OZS, le-to pa 
ustreznemu organu (Registracijski komisiji) v realizacijo. (ZA – 63 glasov, PROTI - nihče) 
 
Na vprašanje o zvišanju sodniških taks je predsednica ZOSS Ga. Prešeren odgovorila, da se le-te 
niso zvišale. 
 
G. Guid (ŽOK Tabor Ljubljana)je izpostavil dejstvo, da je ženska odbojka najbolj množičen šport v 
Sloveniji in da bi morali to boljše izkoristiti. Poleg tega je predlagal, da bi se v nekaj letih opredelila 
starostna meja za nastopanje v članskih ligah, še posebej v 1. DOL, saj se je starostna meja igralk 
znižala in s tem je padla tudi kvaliteta igre. 
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Na predlog predsednika OZS g. Ropreta je bil sprejet 
 
Sklep: Skupščina OZS razpiše tridesetdnevni rok za pisne prijave terjatev do Odbojkarske 
zveze Slovenije iz naslova preteklega poslovanja in akcij. Prijave z dokazili se pošljejo na 
sedež Odbojkarske zveze Slovenije. Rok za prijavo teče od objave sklepa na spletni strani 
OZS. 
Vse prijave po preteku tega roka so neveljavne. 
 
(ZA – 63 glasov, PROTI - nihče) 
 
 
 
Za tem se je predsednik skupščine zahvalil delegatom za sodelovanje in zaključil sejo skupščine. 
 
Skupščina se je končala ob 20:10 uri. 
 
 
 
Delovni predsednik    Overitelj 
Branko DOLENC    Damjan MARINKO 
 
 
 
 
 
Overitelj     Zapisnikarica 
Gregor HRIBAR     Andreja SMODIČ 


