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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 28.01.2013 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, Rasto Oderlap, Marko Kolenc; 
 Ostali vabljeni: Gregor Hribar, Damjan Marinko, Tomi Šmuc, Andrej Turk, Marko 
Zadražnik, Adi Urnaut, Urška Skarlovnik, Aleš Kušar, Gregor Humerca; 
 Odsotni: 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. Uvod in kratko poročilo o aktivnostih, ki potekajo na OZS 
2. Obravnava predloga Strokovnega sveta OZS in imenovanje selektorjev članskih 

reprezentanc 
3. Obravnava predlogov za spremembo statuta 
4. Organizacija tekmovanj – kvalifikacije za EP in SP (maj 2013) 
5. Poročilo o delu komisije - pregled prispelih zahtevkov za izplačilo zapadlih 

terjatev 
6. Predstavitev možnosti oglaševanja sponzorjev in obravnava predlogov članov 

predsedstva glede možnosti pridobivanja sponzorskih sredstev 
7. Razno 
 
 
AD1 Uvod in kratko poročilo o aktivnostih, ki potekajo na OZS 
V uvodu je Predsednik g. Metod Ropret najprej pozdravil vse navzoče in predstavil vse glavne 
aktivnosti, ki so trenutno v teku na OZS.  
V prvem delu je poudaril, da je bilo v zadnjem obdobju opravljeno veliko razgovorov s 
potencialnimi sponzorji. V zvezi trenutnega generalnega sponzorja Radenska je pojasnil, da 
smo se dobili na dveh sestankih in okvirno uskladili obveznosti glede tekoče pogodbe. Z 
njihove strani je bil izražen tudi interes po sodelovanju v bodoče in v kratkem bodo stekli 
pogovori tudi v to smer. 
Realiziran je bil tudi podpis pogodbe z Zavarovalnico Maribor v višini 50.000 EUR + DDV, za 
kar se za pomoč zahvaljujemo predvsem bivšemu direktorju OZS Koželju. Čakamo tudi na 
odgovor podjetja Petrol, oddana pa je bila sponzorska vloga na Zavarovalnico Triglav. Mikasa 
ostaja pokrovitelj kar se tiče opreme, v februarju pa smo dogovorjeni za sestanek na njihovem 
sedežu v Italiji. Preko kluba ACH Volley smo kandidirani za sredstva na MOL-u, namenjena za 
izvedbo prireditev (akcije moške reprezentance). Uspeli smo realizirati dogovore z nekaj 
manjšimi sponzorji (Komunalne Gradnje, Nigrad), dogovorjeni pa smo še za sestanke pri 
ostalih potencialnih sponzorjih (Geoplin, Eles, TE Trbovlje, GEN-I, Telekom Slovenije, Kompas, 
NKBM). 
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Opravljen je bil tudi sestanek z Janezom Vodičarjem (predsednik strokovnega sveta za šport 
RS). Vsebina pogovorov je bila, da odbojka kot šport trenutno ni rangirana v ustrezno v okviru 
razredov PNZ in pričakujemo da se bo status izboljšal. Pripravljamo gradivo z argumenti glede 
statusa, ki ga pripravlja Marko Zadražnik, obsežen del je pripravljen, potrebujemo pa še 
dodatne podatke. Prav tako pa smo pomisleke nad statusom pojasnili na OKS in tudi tam 
imamo planiran sestanek s predsednikom Kocjančičem.  
Izveden je bil tudi žreb skupin za EP za kadetinje in kadete. Naša naloga je, da zagotivimo 
reprezentancam ustrezne priprave in pogoje za uspešen nastop. Ocene selektorjev so, da 
imamo relane možnosti za uvstitev v nadaljnji krog. Bili smo v kontaktih tudi s podpredsednikom 
CEV-a g.Boričičem, s katerim smo se dogovorili o plačilu zapadlih obveznosti, v kratkem pa se 
bomo z njim tudi sestali. V marcu bodo odprti tudi novi prostori CEV-a v Luksemburgu, 
pričakujemo pa povabilo na otvoritev, ki se je bomo udeležili in izkoristili priložnost, da se 
pogovorimo z najvišjimi predstavniki CEV-a. 
Prejeli smo tudi obvestilo od Fundacije za šport, da bo del sredstev iz naslova razpisnih 
programov na razpolago okvirno konec februarja oz. začetku marca, MIZKŠ pa je tudi že objavil 
razpis za sredstva za programe in sicer je rok za prijavo 11.2.13. 
Napori so skupni in apelira se na vse člane Predsedstva OZS, da po svojih močeh pomagajo 
pri pridobivanju sredstev za delovanje OZS. 
  
 
AD 2 Obravnava predloga Strokovnega sveta OZS in imenovanje selektorjev članskih 
reprezentanc 
 
V uvodu je predsednik strokovnega sveta pri OZS (v nadaljevanju SS OZS) Marko Zadražnik 
predstavil kratko poročilo in dogovore z zadnje seje strokovnega sveta glede evidentiranja 
kandidatov za selektorja članskih reprezentanc. Od kandidatov, ki jih je SS OZS evidentiral in 
so tujci, so bili enotni, da sta edina kandidata italijanska stratega Emanuele Zanini in Alberto 
Giuliani. Od slovenskih strokovnjakov so člani SS OZS evidentirali dva in sicer Andreja Urnauta 
in Luko Slabeta. Vsi štirje imenovani kandidati so po mnnenju članov SS OZS po strokovni plati 
sposobni voditi moško člansko reprezentanco, zato predlagajo predsedstvu OZS v presojo, da 
z upoštevanjem vseh ostalih dejstev imenuje enega izmed predlaganih. 
Med prisotnimi člani predsedstva je najprej potekala razprava glede predlogov članov 
strokovnega sveta. Na osnovi razprave so na predlog predsednika člani predsedstva najprej 
soglasno potrdili, se bo odločalo samo med domačima trenerjema. V nadaljevanju je potekalo 
glasovanje članov predsedstva in sicer so lahko glasovali za enega izmed dveh kandidatov in 
sicer med Andrejem Urnautom in Luko Slabetom. Izmed osmih članov predsedstva je eden 
glasoval za Andreja Urnauta, sedem pa za Luko Slabeta. 
Na predlog strokovnega sveta OZS je bil evidentiran en kandidat za selektorja ženske 
reprezentance Slovenije in sicer Oleg Gorbačov. Člani predsedstva so po razpravi soglasno 
potrdili edinega predlaganega kandidata. 
 
Sklep PR-2013/001: Predsedstvo OZS imenuje in potrjuje za selektorja moške članske 
reprezentance Luko Slabeta, za selektorja ženske članske reprezentance pa Olega 
Gorbačova. Dogovor z obema se sklepa za čas enega reprezentančnega cikla z 
možnostjo podaljšanja, detajlno pa se to opredeli z ustrezno pogodbo na osnovi plana 
dela obeh reprezentančnih selekcij. 
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AD 3 Obravnava predlogov za spremembo statuta 
 
Članom predsedstva so bili predstavljeni predlogi za spremembo statuta OZS. Glavne 
spremembe so črtanje funkcije direktorja OZS (člen 22) in pa določila, ki govorijo o članstvu v 
OZS (člen 33). Prisotni člani predsedstva se s prelogi strinjajo. 
 
Sklep PR-2013/002: Predsedstvo OZS potrjuje predlagane predloge statuta OZS. GS se 
zadolži, da statut v tej obliki posreduje še klubom, le ti pa v roku 14 dni posredujejo 
svoje predloge na dane spremembe in dodatno še predloge z njihove strani. 
 
 
AD 4 Organizacija tekmovanj – kvalifikacije za EP in SP - člani (maj-junij 2013) 
 
Kvalifikacije za EP so v obdobju od 31.maja do 9. junija potrjene. Rok za prijavo reprezentanc 
za kvalifikacije za SP se je na predlog FIVB-ja podaljšal do 30. januarja. Po tem terminu bo tudi 
jasno v katerem krogu bo nastopala naša reprezentanca. Po neuradnih informacijah s CEV-a 
obstaja možnost, da bodo kvalifikacije izvedene v treh krogih. Ena od opcij je celo tudi ta, da 
Slovenija ne bo nastopala v prvem krogu kvalifikacij (maj 2013), temveč bo zaradi ranga 
direktno uvrščena v tretji krog, ki bo predvidoma na sporedu konec decembra 2013 oz. v 
začetku januarja 2014. Detajlne informacije s CEV-a pričakujemo v pričetku februarja, na 
podlagi tega pa bodo tudi sprovedene ustrezne aktivnosti. 
 
 
AD 5 Poročilo o delu komisije - pregled prispelih zahtevkov za izplačilo zapadlih terjatev 
 
Komisija določena s strani Predsedstva OZS v sestavi Metod Ropret, Branko Dolenc, Gregor 
Humerca je pregledala vse prispele prijave terjatev. Vse so bile na nek način argumentirane, 
nekatere s pogodbami, druge brez. Vse tiste, za katere so argumenti (pogodbe, računi) podani, 
so potrjene, pri ostalih pa razen obrazložitve, dokazila niso bila podana. Komisija zato predlaga 
mediacijo z vsemi navedenimi, ki niso podali argumentiranih oz. pisnih dokazov o obstoju 
terjatve.  
 
Sklep PR-2013/003: Predsedstvo OZS potrjuje predlog komisije za pregled prispelih 
zahtevkov. Vse, ki so poslali zahtevke se pisno obvesti glede odločitve Predsedstva 
OZS. Vse tiste, ki niso posredovali pisnih argumentov, se pozove na mediacijsko 
srečanje in na podlagi tega poizkuša najti ustrezno rešitev problema. 
 
 
AD 6 Predstavitev možnosti oglaševanja sponzorjev in obravnava predlogov članov 
predsedstva glede možnosti pridobivanja sponzorskih sredstev 
 
Osnova za pripravo gradiva za sponzorje je pripravljena. Kar se vsebine tiče, je potrebno še 
definirati z Radensko glede generalnega sponzorstva ter počakati odločitev CEV-a glede 
kvalifikacij za SP, predvsem z vidika ali nam bo pripadla organizacija ali ne. Potrebno ga je 
dodelati tudi oblikovno. Članom predsedstva je bil predstavljen tudi okvirni nabor možnosti 
oglaševanja (v prilogi), ki pa bodo detajlno opredeljeni v sponzorski strategiji. 
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AD 7 Razno 
 
V skladu z zadnjim sklepom predsedstva glede vračila dolga g.Igorja Dolinška je predsednik 
Ropret pojasnil, da je z njim opravil razgovor in dobil zagotovilo, da bo do konca meseca 
poravnal del dolga v višini 5.500 EUR, dostavil pa naj bi tudi nekaj dokumentov, ki izkazujejo 
porabo gotovine v ta namen. 
 
Pri sponzorjih je bil generalno gledano izražen velik interes za odbojko na mivki. Z naše strani 
je v ta namen potrebno organizirati skupino ljudi v okviru OZS, ki se bo s projektom soočila. 
Zaradi kredibilnost do sponzorjev moramo letos izpeljati tri turnirje. S strani sponzorja 
Radenska je bila izražena želja, da se turnir za DP organizira v Laškem v okviru prireditve Pivo 
in cvetje. Računamo, da bi v okviru velikih prireditev organizirali tudi ostale turnirje.  
 
Za EP za kadetinje ine kadete je bil pripravljen stroškovnik z okvirnim planom priprav (v prilogi).  
 
Sklep PR-2013/004: Predsedstvo OZS potrjuje stroškovnik za izvedbo EP kadetinj in 
kadetov oz. predlagani program priprav. Glede na velik interes po ogledu EP (starši) 
pisarna OZS poskrbi, da pridobi od organizatorjev ponudbo za bivanje. 
 
 
Naslednja seja Predsedstva OZS se planira okvirno v prvi polovici marca 2013. O točnem 
terminu in lokaciji bodo člani Predsedstva OZS obveščeni pravočasno. 
 
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri. 
 
Original podpisan zapisnik se hrani v pisarni OZS.  
 
Ljubljana, 10.02.2013 
 
 
 
Zapisnikar:          Overitelj: 
Gregor Humerca, generalni sekretar     Metod Ropret, predsednik 


