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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 20.11.2012 v prostorih pisarne OZS v Ljubljani s 

pričetkom ob 9. 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; 
 Predsednik strokovnega sveta pri OZS Marko Zadražnik, Predsednik ZOTS Gregor 
Hribar, Generalni sekretar OZS Gregor Humerca, Tomi Šmuc; 
 Odsotni: Rasto Oderlap (službene obveznosti); 
Na seji je bilo zadostno število članov predsedstva, kar pomeni da je bilo predsedstvo sklepčno 
in da so sprejeti sklepi veljavni. 
 
 
1. Pregled aktualne problematike 
2. Razno 
 
 
AD1. Pregled aktualne problematike 
 

• V uvodu je predsednik Metod Ropret povzel sklepe nedavne skupščine OZS glede 
izvoljenih članov v organe OZS. V predsedstvo so bili izvoljeni Sebastjan Cilenšek, 
Branko Dolenc in Aleš Škorjanc. Skladno z 29. členom Statuta OZS je predsednik tudi 
imenoval pet članov predsedstva in to so: Rasto Oderlap, Stane Hrast, Marko Kolenc in 
Pavle Pirc. Kot častnega člana predsedstva je predlagal tudi dr. Janeza Potočnika, ki pa 
zaradi statusa evropskega komisarja za okolje nima pravnomočne pravice glasovanja 
na sejah predsedstva, je pa vsekakor pripravljen pomagati pri delu OZS. Predsednik je 
še poudaril, da je sedaj naša prioritetna naloga, da se popolnijo manjkajoči organi OZS, 
nujna pa je tudi sprememba statuta OZS, zato se zadolži tudi zaposlene na OZS da 
glede na izkušnje predlagajo dopolnila oz. spremembe. 

 
• Marko Zadražnik je kot predsednik strokovnega sveta pojasnil, da je njegova glavna 

naloga ta trenutek sestava strokovnega sveta. Takoj ko bo SS formiran, se skliče prva 
seja, na kateri se bo obravnavalo tudi tematiko okrog nabora selektorjev državnih 
reprezentanc.  

 
• Metod Ropret je pojasnil, da obstaja možnost, da se pristopi k sodelovanju z klubom 

ACH Volley, kar se tiče strokovnega dela vodenja moške članske reprezentance. V 
naslednji sezoni bo navedeni klub imel v svojih vrstah še več slovenskih reprezentantov. 
Predvsem gre v sodelovanju iskati povezave na področju pokrivanja stroškov dela 
reprezentance.  
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Branko Dolenc je predstavil svoj pogled in sicer meni, da je pri takšnih povezavah 
potrebno biti previden, da se mu zdi bolj pomembno za selektorja znanje, ugled in 
avtoriteta in da naj bo to glavni kriterij pri izbiri selektorja. GS je pojasnil, da je potrebno 
narediti dolgoročne plane in cilje posameznih reprezentančnih selekcij, saj bo to tudi 
osnova za potencialne sponzorje, ki bodo v tem videli svoje priložnosti sodelovanja.  

 
• OZS je skladno s sklepom skupščine na spletni strani objavila poziv vsem upnikom, da 

pisno posredujejo na OZS zahtevke za izplačilo dolgov. Po 10.decembru, ko poteče rok, 
se zbere vse podatke, kontaktira pa se vse selektorje, ki so vodili reprezentance do 
štirih let nazaj in se z njimi dogovori glede povračila dolgov, v kolikor le ti obstajajo in so 
do njih upravičeni.  

 
• Panoga odbojka na mivki je bila zadnja leta na OZS preveč zapostavljena, razlog je bil 

predvsem pomanjkanje sredstev. Stane Hrast je pojasnil, da je nujno potrebno odbojko 
na mivki povrniti v predhodno stanje oz. izkoristiti vse potenciale in možnosti 
financiranja tega športa. Meni, da je veliko možnosti da se odbojka na mivki financira 
povsem samostojno, da pa bo potrebno najprej pripraviti koncept dela. Panogo je 
potrebno ustrezno umestiti tudi v vse pravilnike oz. statut OZS. 

 
 
 
Sklep PR-2012/01: 
Predsednik Metod Ropret je skladno s statutom OZS imenoval štiri člane predsedstva in 
sicer so to: Rasto Oderlap, Stane Hrast, Marko Kolenc in Pavle Pirc. Člani predsedstva 
na predlog predsednika potrjujejo tudi dr. Janeza Potočnika kot častnega člana 
predsedstva OZS. Skladno s statutom OZS, predsednik pisno s sklepom obvesti vse 
člane skupščine o dokončni sestavi predsedstva. Predsedstvo je na predlog 
predsednika potrdilo drugega podpredsednika OZS, to je Sebastjan Cilenšek, glede 
imenovanja prvega podpredsednika pa se bo predsednik opredelil kasneje. Generalnega 
sekretarja (GS) se zadolži, da obvesti javnost o dokončni sestavi predsedstva. 
Predsedstvo OZS skladno z določili Poslovnika o delu skupščine OZS potrjuje tudi vse, 
na volilni skupščini, izvoljene člane komisij in odborov.  
 
Sklep PR-2012/02: 
Predsedstvo potrjuje izvedbo priprav skladno s programom selektorja Iztoka Kšele za 
moško kadetsko reprezentanco do kvalifikacij za EP, ki bodo v januarju 2013. 
 
Sklep PR-2012/03: 
Člani predsedstva do naslednje seje pripravijo predlog/nabor potencialnih sponzorjev 
OZS, GS pa jim posreduje spisek obstoječih. 
 
Sklep PR-2012/04: 
Tomi Šmuc se zadolži, da skupaj z Branetom Mačkom pripravi koncept dela, ki se tiče 
organiziranosti športne panoge odbojka na mivki, Marko Zadražnik s kolegi iz SS pa 
pripravi strokovni vidik organiziranosti in razvoja odbojke na mivki v Sloveniji. 
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Sklep PR-2012/05: 
Predsedstvo je imenovalo koordinatorja vseh reprezentančnih selekcij in sicer bo to 
nalogo opravljal Gregor Hribar. 
 
Sklep PR-2012/06: 
GS do naslednje seje pripravi pregled vseh finančnih obveznosti OZS. 
 
 
Naslednja seja predsedstva bo na sporedu v ponedeljek, 10. decembra ob 17. uri v prostorih 
pisarne OZS v Ljubljani. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.30 uri. 
 
Original podpisan zapisnik se hrani v pisarni OZS.  
 
 
 
Ljubljana, 20.11.2012 
 
 
 
Zapisnikar:          Overitelj: 
Gregor Humerca, generalni sekretar     Metod Ropret, predsednik 


