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Na podlagi 32. člena Statuta OZS je bila na predlog predsednika OZS sklicana seja članov 

predsedstva OZS. Seja je potekala dne 10.12.2012 v prostorih Modre dvorane, Podpeška 2, 
Brezovica pri Ljubljani, s pričetkom ob 17. uri. Navzoči so obravnavali spodaj navedene točke 

dnevnega reda in sprejeli naslednje 
 

S K L E P E 
k obravnavanim točkam dnevnega reda 

 
 
Prisotnost, dnevni red 
 
Na seji so bili prisotni vabljeni: 
 Člani predsedstva: Metod Ropret, Sebastjan Cilenšek, Branko Dolenc, Aleš Škorjanc, 
Stane Hrast, Pavle Pirc; 
 Ostali vabljeni: Gregor Hribar, Damjan Marinko, Tomi Šmuc, Andrej Turk, Gregor 
Humerca; 
 Odsotni: Rasto Oderlap, Marko Zadražnik, Marko Kolenc, dr. Janez Potočnik (službene 
obveznosti); 
Na seji je bilo zadostno število članov predsedstva, kar pomeni da je bilo predsedstvo sklepčno 
in da so sprejeti sklepi veljavni. 
 

Dnevni red: 
1. Predlogi za spremembo Statuta OZS 
2. Nabor sponzorjev: 

• Pregled obstoječih 
• Evidentiranje predlogov članov predsedstva 
• Določitev aktivnosti oz. terminskega plana 

3. Pregled aktivnosti reprezentančnih selekcij 
4. Priprava pogodb za strokovno vodstvo in igralce/ke reprezentanc 
5. Organizacija tekmovanj – kvalifikacije za EP in SP (maj 2013) 
6. Pregled prispelih zahtevkov za izplačilo zapadlih terjatev 
7. Sestava komisij in odborov OZS 
8. Razno 

 
 
 
AD1. Predlogi za spremembo statuta OZS 
Pisarna OZS je pripravila določene predloge za spremembo statuta, ki so bili s strani 
generalnega sekretarja OZS (GS) tudi na kratko predstavljeni prisotnim. Gre za malenkostne 
popravke, poudarek pa je bil na spremembi oz. dopolnitvi 15. člena, ki govori o članstvu v OZS. 
Prisotni so predlagali tudi spremembo 18. člena in sicer se preuči možnost zmanjšanja števila 
komisij oz. združitev določenih obstoječih. 
 
Sklep PR-2012/007: 
GS pošlje vsem članom predsedstva pripravljen predlog sprememb statuta OZS. Člani 
predsedstva na to podajo tudi svoje predloge in jih posredujejo GS (gregor@odbojka.si) 
do 31.12.2012. Na podlagi prejetih predlogov Predsednik OZS in GS v sodelovanju s 
pravno stroko pripravita dokončni predlog Statuta OZS, ki se ga predstavi članom 
predsedstva na naslednji seji. 
 



ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška 25, 1000 Ljubljana 

Telefon: +386 1 438 53 70 
Telefax: +386 1 438 53 75 

Spletna stran: www.odbojka.si 
Elektronska pošta: ozs@odbojka.si 

ID za DDV: SI8136168 
 
AD2. Nabor sponzorjev 

• Pregled obstoječih 
Aktualni (še obstajajo obveznosti reklamiranja do izteka pogodb): 
 
Radenska: Sklenjena je sponzorska pogodba do novembra 2013. Po pošti smo dne 28.11.2012 
prejeli dopis o odpovedi pogodbe, zaradi domnevne kršitve 4.člena Pogodbe o sponzorstvu. 
GS pripravi in v imenu Predsednika OZS pošlje na Radensko odgovor in prošnjo za sestanek. 
 
Matias2 (5.5.2010 – 5.5.2014): Sklenjena je sponzorska pogodba za dobavo igralnih žog 
Mikasa, ki je uradna žoga v tekmovanjih OZS 
 
Poštna banka Slovenije (8.10.2012 – 7.10.2013): Podpisani sta bili sponzorska in donatorska 
pogodba. Z zneskoma se je v celoti kompenziral kredit. 
 
Mikasa (1.7.2011 – 31.12.2015): Mikasa je generalni opremljevalec OZS (športna oprema oz. 
oblačila). 
 
Sportivo (1.1.2012 – 31.12.2012): Podpisana pogodba do konca leta. Sportivo je podjetje, 
preko katerega poteka vsa dobava opreme Mikasa. 
 
Komunalne gradnje (7.12.2012 – 6.12.2013): Podpisana pogodba, ki naj bi bila realizirana do 
konca letošnjega leta. 
 
 
Spisek sponzorjev prisotnih v zadnjem obdobju: Zavarovalnica Maribor, AJM, Geoplin, 
NKBM, HSE, Mobitel   
 
Člani predsedstva do naslednje seje pripravijo svoje predloge glede potencialnih sponzorjev, v 
kolikor pridobijo možnost pred tem, pa kontaktirajo GS ali Predsednika OZS. Predsednik OZS 
se v naslednjem tednu sestane z bivšim direktorjem OZS Mitjem Koželjem, da razčistita 
situacijo in perspektive glede obstoječih in preteklih sponzorjev. 
 

• Evidentiranje predlogov članov predsedstva 
• Določitev aktivnosti oz. terminskega plana 

 
Člani Predsedstva OZS so enotnega mnenja, da se preveri vse opcije glede nudenja 
reklamnega prostora potencialnim sponzorjem. GS pripravi tudi marketinško strategijo, v kateri 
so opredeljene vse možnosti sodelovanja za sponzorje. Potrebno je jasno definirati vse pozicije 
oglaševanja in jih primerno ovrednotiti ter vključiti tudi nabor dogodkov in trženje le teh, ki 
potekajo pod okriljem OZS. GS pripravi tudi detajlen spisek sponzorskih pogodb s točno 
veljavnostjo. V program marketinga se vključi tudi tekmovalne cilje posameznih 
reprezentančnih selekcij. Predsednik OZS in GS se udeležita tudi sestanka s predstavnikom 
Mikase v Italiji v januarju 2013. 
 
Tekmovalni cilji moške članske reprezentance: 
2013 Kvalifikacije za SP, EP + EP 
2014 Evropska liga, SP 
2015 Evropska liga, Svetovna liga, EP 
2016 Svetovna liga, OI Rio  
 
 
Za žensko reprezentanco tekmovalne cilje do 2016 pripravi Gregor Hribar. 
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AD3. Pregled aktivnosti reprezentančnih selekcij 

- turnir MEVZA v Mariboru (kadetinje, kadeti), 27-29 december 2012 
 - kvalifikacije za EP kadetinje v Novi Gorici, 3-7 januar 2013 
 - kvalifikacije za EP kadeti v Jelgava (Latvija), 3-7 januar 2013 
 - EP kadetinje (SRB&MNE), 29 marec-7 april 2013  
 - EP kadeti (SRB&BIH), 12-21 april 2013 
  - kvalifikacije za SP člani maj 2013  
 - kvalifikacije za EP člani junij 2013 

- Mediteranske igre članice junij 2013 
- EP člani avg-sep 2013 

 
AD4. Priprava pogodb za strokovno vodstvo in igralce/ke reprezentanc 

 
Trenutno je prioritetna naloga vodstva OZS zagotovitev in podpis pogodb s selektorji 
posameznih selekcij. Člani Predsedstva OZS se strinjajo, da se za vse akterje, ki bodo delovali 
v reprezentancah, pripravijo pogodbe.  
 
Sklep PR-2012/008: 
GS se zadolži, da v sodelovanju z Gregorjem Hribarjem in Damjanom Marinkom do 
naslednje seje Predsedstva OZS pripravi predlog (osnovo) pogodb za strokovno vodstvo 
in igralce. Predlog pogodb predhodno pregleda tudi pravna služba. 
 
 
AD5. Organizacija tekmovanj – kvalifikacije za EP in SP (maj 2013) 
GS je predstavil okvirni plan organizacije kvalifikacijskih turnirjev za EP in SP za člane v maju in 
juniju 2013. Do 15. januarja bo uradno znano tudi glede organizatorja kvalifikacij za SP. 
Neuradno obvestilo s strani CEV-a je, da bo organizator turnirja OZS. Uradno pa je že potrjeno, 
da OZS organizira kvalifikacijsko tekmo za EP z reprezentanco Hrvaške. Na podlagi tega se 
pripravi terminski plan izvedbe.  
Ocenjeni stroški organizacije:  
Kvalifikacije za SP - 145.000 EUR, Kvalifikacije za EP – 40.000 EUR 
 
 
AD6. Pregled prispelih zahtevkov za izplačilo zapadlih terjatev 
 
V predpisanem roku je prispelo 22 zahtevkov v višini 82.104 EUR.  
 
Sklep PR-2012/009: 
Predsedstvo imenuje posebno komisijo v sestavi Metod Ropret, Branko Dolenc, Gregor 
Humerca, ki bo do 15. Januarja 2013 podrobneje pregledala vse prispele zahtevke in 
podala poročilo na naslednji seji Predsedstva OZS. V komisijo se vključi tudi mnenje 
pravne službe. 
  
 
AD7. Sestava komisij in odborov OZS 
 
Predsedstvo OZS je preučilo predloge za sestavo Tekmovalne komisije (TK) in Strokovnega 
sveta (SS). 
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Predlog kandidatov za Tekmovalno komisijo:  
Miloš Grilanc – predsednik (izvoljen na skupščini OZS) 
Franci Obolnar - član 
Radovan Gačič - član 
Simon Božič - član 
Sebastjan Mavrič – član 
 
Sklep PR-2012/010: 
Člani Predsedstva OZS potrjujejo predlagane kandidate za člane Tekmovalne komisije 
OZS. 
 
Predlog kandidatov za Strokovni svet: 
Marko Zadražnik – predsednik (izvoljen na skupščinio OZS) 
Gregor Hribar (kot Predsednik DOTS) 
Adi Urnaut 
Tine Sattler 
Urška Skarlovnik 
 
Sklep PR-2012/011: 
Predsedstvo predlagane sestave SS ne podpira, saj pričakuje, da bo v SS vključenih več 
vidnih slovenskih strokovnjakov za odbojko, ki tudi delujejo v Sloveniji. Predsedstvo 
OZS predlaga Predsedniku SS, da preuči možnost zamenjave že predlaganih kandidatov 
s sledečimi trenerji: Boris Klokočovnik, Jurij Čopi, Bogdan Kotnik, Jaroš Štekl, Matija 
Pleško. Predsednik OZS je zadolžen, da se sestane s predsednikom SS, da se 
pogovorita glede končne sestave SS, ki se nato posreduje v potrditev članom 
Predsedstva OZS. Prioritetna naloga SS je priprava ciljev in planov dela reprezentanc v 
naslednjem obdobju ter nabor reprezentančnih selektorjev. 
 
AD8. Razno 
 
Odbojka na mivki 
Skladno s sklepi pretekle seje Predsedstva OZS je Tomi Šmuc (v sodelovanju z koordinatorjem 
odbojke na mivki pri OZS Brankom Mačkom) pripravil in podal kratko poročilo o trenutnem 
stanju v odbojki na mivki na OZS. Na Avstrijski odbojkarski zvezi je prejel tudi določene 
informacije o organiziranosti odbojke na mivki pri naših severnih sosedih. 
Organiziranost odbojke na mivki v Sloveniji: Predsedstvo OZS imenuje koordinatorja komisije v 
odbojki na mivki, ki se deli na predstavine sodnikov, igralcev, klubov (13), sponzorjev, vključen 
naj bi bil tudi predstavnik trenerjev, toda sedaj ga ni v komisiji.  
Viri financiranja: Članarine preko klubov in igralcev (4.000-5.000 EUR) Fundacija za šport 
(15.000), MIZKŠ (1.000), Sponzorji (Radenska 10.000). Skupaj 30.000.  
Turnirji: Lani organizirano več turnirjev, izvedenih 10, le eden glavni za DP v Kranju.  
Pred časom je bil na OZS sprejet odlok komisije v odbojki na mivki, kateri nalaga 
organizatorjem, da prevzamejo vse stroške turnirjev (izvedba, sodniki, nagradni sklad,..) poleg 
tega pa so tehnične zahteve zelo visoke.  
Predlaga se, da bi v bodoče OZS krila vsaj stroške za nagradni sklad. V tem primeru bi bilo 
veliko več klubov-organizatorjev zainteresiranih za organizacijo. Predlaga se tudi da se 
razmišlja o sponzorju ranga 20.000 EUR, s tem pa bi se lahko zagotovila organizacija cca 3-5 
turnirjev A ranga.  
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Kar se tiče reprezentanc so v mlajših selekcijah pripravljeni pomagati starši, medtem ko največji 
strošek predstavljajo članske selekcije. Pričakuje pa se tudi pripravo strategije razvoja odbojke 
na mivki z vidika strokovnega sveta OZS. Na naslednjo sejo se po potrebi povabi tudi 
koordinatorja Branka Mačka, da razjasni določene detajle glede odbojke na mivki. 
 
Finančno stanje OZS 
GS je prisotnim predstavil trenutno finančno stanje. Detajlni izpisi knjigovodskega stanja 
dobaviteljev bodo članom Predsedstva OZS posredovani kot priloga k zapisniku. 
 
Dolg Igor Dolinšek 
GS je prisotnim predstavil problematiko glede bivšega generalnega sekretarja Igorja Dolinška, 
ki se nanaša na njegov dolg v višini 8.349,44 EUR, ki je nastal iz naslova dviga gotovine v času 
njegove funkcije na OZS, ni bil pa knjigovodsko zaprt z računi oz. dvignjena gotovina ni bila 
vrnjena na TRR OZS. 
 
Sklep PR-2012/012: GS takoj pošlje zadnji opomnin za plačilo/vračilo zneska 8.349,44 
EUR. Rok poravnave je 20.12.2012. V kolikor do navedenega datuma omenjeni ne 
poravna obveznosti se nemudoma izvede postopek izvršbe. 
 
Naslednja seja Predsedstva OZS je predvidena okrog 20. Januarja 2013. O točnem terminu in 
lokaciji bodo člani Predsedstva OZS obveščeni pravočasno. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri. 
 
Original podpisan zapisnik se hrani v pisarni OZS.  
 
Ljubljana, 14.12.2012 
 
 
 
Zapisnikar:          Overitelj: 
Gregor Humerca, generalni sekretar     Metod Ropret, predsednik 


