
 

 

 

VOLILNA SKUPŠČINA OZS 2020                     Ljubljana, 10. 9. 2020 

 

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 2019 

4) Poročilo predsednika OZS in predsednikov organov in teles OZS 

5) Sprejem finančnega poročila za leto 2019 in finančnega plana 2020 

6) Volitve članov organov OZS v skladu s Statutom  

7) Razno  

Začetek skupščine: 17.30 

Predsednik OZS g. Metod Ropret je nagovoril prisotne in se zahvalil za udeležbo na volilni skupščini. Ob uri, ki 

je bila predvidena za začetek skupščine, je bila prisotna manj kot polovica delegatov. Skupščina se je zato 

skladno z 22. členom Statuta OZS začela pol ure kasneje, ko je bila prisotna najmanj ena četrtina delegatov 

Skupščine OZS in je bila Skupščina OZS sklepčna. G. Ropret je za začetek podal informacijo, da bi moral 

skupščino voditi g. Franci Kramar, a se je zaradi izrednega primera opravičil, delegati pa so enoglasno potrdili 

možnosti, da vodenje prevzame kar g. Ropret. 

AD 1)  

G. Ropret je predlagal izvolitev članov delovnih teles skupščine: 

1. Delovno predsedstvo skupščine: g. Metod Ropret – predsednik, g. Gregor Hribar in g. Aleš Kušar - člana 

2. Verifikacijska komisija: g. Branko Maček – predsednik, g. Tone Pavlič in g. Damjan Marinko - člana 

3. Zapisnikarica: ga. Ana Oblak 

4. Overitelja zapisnika: g. Jaroš Štekl in g. Gregor Humerca 

Sklep: Vsi predlogi za člane delovnih teles so bili s 33 glasovi ZA sprejeti. 

G. Maček je podal poročilo Verifikacijske komisije. Prešteli so 33 poverilnic prisotnih delegatov: Društvo za šport 

in rekreacijo Mežica, Klub ACH Volley, OK Braslovče, OK Celje, OK Fužinar, OK Kamnik, OK KLS Ljubno, OK 

Krško, OK Mislinja, OK Mozirje, OK Nova KBM Branik, OD Prebold, OK Prevalje, OK Pro Volley, OK Radenci, 

OK Šoštanj-Topolšica, OK Spodnja Savinjska, OK TPV Volley Novo mesto, OD Šempeter, OD Vital Ljubljana, 

ŠD Braslovče, ŠD Katarina, OK Slovenj Gradec, ŽOK Kajuh Šoštanj, ŽOK Maribor, ŽOK Mislinja, ŽOK Šentvid, 

ŽOK Tabor Ljubljana, ZŠD Maribor - Odbojkarski klub Maribor, Društvo odbojkarskih trenerjev Slovenije – 2 

delegata, Zveza odbojkarskih sodnikov Slovenije – 2 delegata. 

Vse poverilnice so bile veljavne. S tem je bila Skupščina v skladu z 22. členom Statuta OZS sklepčna. 

AD 2) 

G. Ropret je predlagal sprejem dnevnega reda, ki je bil naveden na vabilu na skupščino. Pozval je k predlogom 

ali pripombam, ki jih ni bilo. Predlagal je, da delegati sprejmejo dnevni red.  

Sklep: Sprejme se predlagani dnevni red (ZA – 33 glasov, PROTI – nihče). 

 



 

 

 

AD 3) Delegati so v gradivu za skupščino prejeli Zapisnik seje skupščine 2019. Pripomb ni bilo. 

Sklep: Sprejme se zapisnik seje skupščine 2015 v predloženi obliki (ZA – 33 glasov, PROTI – nihče). 

AD 4)  

G. Ropret pove, da so bila poročila predsednika OZS in predsednikov organov in teles OZS za leto 2019 

objavljena v gradivu za skupščino, v okviru katerega je v pisni obliki predstavljeno delo Nadzornega odbora, 

Disciplinskega sodnika, Disciplinske komisije, Pravno statutarne komisije, Strokovnega sveta, Tekmovalno-

registracijske komisije, Antidopinške komisije, Komisije za odbojko na mivki, Komisije za odbojko sede in 

Sekretarja tekmovanj. 

G. Ropret pove, da mineva osem let, odkar sedi na mestu predsednika OZS in da ima za seboj dva različna 

mandata. V prvem je bilo precej težje, z veliko prilagajanja, uvajanja sprememb, z vrsto problemov in brez 

sponzorjev, sledile so menjave selektorjev, domačih in tujih, kljub vsemu pa je rdeča nit mandata 2012-2016 

srebrna medalja na evropskem prvenstvu v Bolgariji, ki je pomenila tudi prve zametke uspešnosti našega dela. 

G. Ropret doda, da se je drugi mandat zanj in za predsedstvo začel veliko bolj ambiciozno, z rezultati, ki so to 

omogočali. Sledilo je čudno leto 2017, ko se je moška reprezentanca uvrstila v Ligo narodov, a se vseeno ni. 

OZS je organizirala svetovno prvenstvo deklet do 23 let, tudi z ambicijo po uspešni kandidaturi za evropsko 

prvenstvo. A ko je potegnila črto pod finančni rezultat leta 2017 in porast stroškov in ko ni mogla nadomestiti 

vložka, je v tistem trenutku to pomenilo velik minus in velik finančni zalogaj. Sledila je borba z FIVB in g. Ropret 

se še enkrat zahvali za podporo predsedstvu in članom OZS v tistih težkih časih. G. Ropret se še ozre na leto 

2019. O čemer ni potrebno izgubljati besed, je evropsko prvenstvo, v katerega je OZS vložila dve leti napornih 

priprav. Okrepila je kader, se povezala z zunanjimi organizacijami in skozi evropsko prvenstvo realizirala 

vrhunski dohodek v višini približno 3,7 milijona evrov. Proračun bi celo presegel štiri milijone evrov, a se je priliv 

ministrstva v višini 375.000 evrov vodil mimo rednih bilanc. OZS je realizirala ustrezen dobiček, ki je v enem 

delu izkazan za leto 2019, zaradi narave pogodb pa v pretežnem delu še v letu 2020, konec avgusta je stanje 

okrog 250.000 evrov. Temu primerne so bile tudi obveznosti, 1.172.000 evrov, avgusta jih je bilo še manj kot 

460.000, na današnji dan jih je bistveno manj, torej smo na saldu, ki je bistveno manjši kot je bil v zadnjem 

obdobju in bo do konca leta še nižji. G. Ropret doda, da verjame, da je OZS na krivulji vzpona, kar zadeva 

moške in ženske reprezentance ter tudi odbojko na mivki. Ne gre le za tekmovalne rezultate, tudi organizacijsko 

se izkazujemo in postavljamo. Položaj odbojke je med sorodnimi panogami v Sloveniji bistveno boljši kot je bil. 

Medijsko smo veliko bolje sprejeti in pokriti kot v preteklosti. Po evropskem prvenstvu smo si uspeli urediti nove 

najete prostore za delovanje zveze in dobili bistveno boljše pogoje. Pridobili smo tudi zunanjega sodelavca na 

področju financ, kar je v mojih očeh ključno in tako lahko dnevno sledimo vsem točnim in najnovejšim podatkom, 

ki jih potrebujemo. Leto, ki ga je dve tretjini že mimo, zaznamuje situacija s Covidom-19. Prvenstvo smo prekinili, 

ker smo odločili, da smo v fazi, ki določa kolikor toliko realno uvrstitev in predvsem, da igralcem in osebju 

zagotovimo varnost. Danes o tem vemo bistveno več kot takrat. Nekatere odločitve so bile globalno gledalo 

morda pretirane, to bo pokazal čas. Očitno se virusa še nekaj časa ne bomo znebili in se bomo morali naučiti 

živeti s tem, žal pa je šport ena od dejavnosti, ki zaradi tega najbolj trpi. Pred nami je novo prvenstvo, ves čas 

pripravljamo navodila, jih spreminjamo. Poučeni s preteklostjo in z vedenjem, da nas bodo spremljale inšpekcije 

in v izogib zapletom g. Ropret delegate prosi, da se v klubih držijo navodil in priporočil v največji možni meri. G. 

Ropret pojasni, da so bili v tem letu odpovedani kvalifikacije za evropsko prvenstvo za ženske, liga narodov, 

priprave reprezentanc, razen mladih in mladih na mivki. Doda, da je ponosen, da je OZS uspela organizirati 

prvo večje mednarodno športno tekmovanje po epidemiji, svetovno serijo v odbojki na mivki, sicer v prirejeni 

obliki. Doda, da je pred nami nova sezona, da so se klubi zares okrepili, da je format drugačen in da z veseljem 

pričakuje močno ligaško tekmovanje. Upa, da ga izpeljano do konca. Letos ima OZS prvič generalnega 

pokrovitelja, Sportklub, ki bo prenašal veliko število tekem. Žal je doseg trenutno majhen, v shemi ga ima le 

Telemach. Pogajanja na najvišjih nivojih so ves čas v teku in menim, da bo dogovor nenazadnje sklenjen in 



 

 

 

prepričan sem, da bomo tudi mi znotraj sheme dobili svoj prostor. Letošnje leto v sled popolnoma počiščenih 

stroškov iz preteklosti in prihodkov z naslova evropskega prvenstva prinaša izredno dober poslovni rezultat, že 

zdaj je presežek 200.000 evrov, pri čemer so še odprte možnosti črpanja sredstev ministrstva in fundacije. OZS 

nima nobenih kreditov, z njimi varčujemo, če bi se znašli v izredno velikih težavah ali nepremostljivih težavah. 

Letos bo težko počrpati vsa sredstva, ki so vsem zvezam na voljo. V tem trenutku še ni na voljo modusa, ki bi 

nam omogočil črpati sredstva zaradi upada aktivnosti in težav, ki se v povezavi s tem pojavljajo pri izkazovanju 

stroškov. Za OZS je na voljo še približno 500.000 evrov. Del bomo lahko počrpali, želimo pa si tudi, da bo OKS 

uspel modus oblikovati tako, da bomo sredstva v čim večji meri pridobili. Letos sta bila Sloveniji dodeljena 

organizacija žreba Lige prvakov in gala večerja evropske zveze. Tudi za prihodnje leto je organizacija obeh 

dogodkov dodeljena nam, upajmo, da bodo razmere to dovoljevale. Kar zadeva prihodnost, g. Ropret ocenjuje, 

da je OZS v položaju, ko se od nje pričakuje, da se s svojimi ekipami redno uvršča na največja tekmovanja. 

Prihodnje leto OZS čaka več organizacijskih izzivov, eden večjih je zagotovo organizacija evropskega prvenstva 

do 18 let v odbojki na mivki v Kopru, turnir na mivki v Ljubljani, državna prvenstva z novim formatom, prihaja 

Liga narodov. Kot vselej doslej bo OZS po besedah g. Ropreta izpeljala vse priprave za dekleta za kvalifikacije 

za evropsko prvenstvo in tudi za samo evropsko prvenstvo, kamor so fantje že uvrščeni, hkrati pa v celoti izvedla 

priprave vseh selekcij, ki so razvrščene v uradna tekmovanja. V ne tako bližnji prihodnosti se OZS spogleduje 

z organizacijo evropskega prvenstva za ženske 2023 ali 2025, z istimi partnerji. G. Ropret pojasni, da je letvica 

za vstopne pogoje iz cikla v cikel postavljena višje in da je minimalni znesek kotizacije 500.000 evrov. Poudari, 

da OZS potrebuje naklonjenost oblasti, brez tega namreč ne more računati na korektno izvedbo in ugoden 

finančni rezultat prvenstva. G. Ropret razkrije, da vedno bolj živa in aktualna postaja ideja o skupnem vadbenem 

centru moštvenih športov z žogo po vzoru nogometa. Živa je želja in ambicija, da bi se v okolju na Brdu 

nogometašem pridružili košarkarji, rokometaši in odbojkarji. Sestanki že potekajo, največji izziv je finančna 

konstrukcija. Sliši se lepo, a številke bodo tiste, na podlagi katerih bomo sprejemali končne odločitve. Je pa to 

odmaknjeno v prihodnost in bo odločitev o tem verjetno na novem predsedstvu oz. na eni od skupščin. G. 

Ropret se zahvali za preteklih osem let, niso bila vsa lepa, jih je bila pa večina.  

Sklep: Sprejmejo se poročilo predsednika OZS ter poročila predsednikov organov in teles OZS (ZA – 33 

glasov, PROTI – nihče).  

AD 5)  

Delegatom sta bila v gradivu za skupščino preložena Letno poročilo za leto 2019 in Finančni plan za leto 2020. 

Razprav, pripomb in predlogov ni bilo. 

G. Ropret je letno poročilo za leto 2019 in finančni plan za leto 2020 pojasnil že v točki AD 4. Pripomb ni bilo. 

Sklep: Sprejmeta se Letno poročilo 2019 in Finančni plan 2020 (ZA – 33 glasov, PROTI – nihče).  

 

AD 6) 

Kandidacijska lista za člane organov OZS je bila del gradiva za skupščino. Skladno s Statutom OZS se po 

vrstnem redu glasuje o naslednjih funkcijah in organih: 

1) Predsedniku in vseh članih Nadzornega odbora 

2) Disciplinskemu sodniku 

3) Predsedniku in vseh članih Disciplinske komisije 

4) Predsedniku OZS 

5) Treh članih Predsedstva OZS 

6) Predsednikih stalnih komisij Predsedstva OZS: Strokovnega sveta in Antidopinške komisije 



 

 

 

Volitve so se v skladu s Statutom OZS izvedle tajno. Vse glasovnice so bile oddane. Po preštetih glasovih je 

verifikacijska komisija podala poročilo, na volitvah so bili izvoljeni: 

- Predsednik OZS: g. Metod Ropret 

- člani Predsedstva OZS: g. Sebastjan Cilenšek, g. Gregor Hribar in g. Rasto Oderlap 

- Nadzorni odbor: predsednik g. Aleš Kušar, člana g. Mile Crnovič in g. Aljoša Jemec 

- Disciplinski sodnik: g. Andrej Turk 

- Disciplinska komisija: predsednik g. Marjan Kumer, člana g. Beno Božič in g. Štefan Vrbnjak 

- Strokovni svet: predsednik g. Jaroš Štekl 

- Antidopinška komisija: predsednica ga. Katarina Cunder 

 

AD 7) 

G. Ropret je podal pobudo za formalne spremembe znotraj Statuta OZS, zapisane tudi v gradivu za skupščino 

»Statut OZS – detajlne spremembe«, in sicer za: 

- spremembo lokacije Pisarne OZS, z novo lokacijo na naslovu Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana-

Črnuče (3. člen), 

- spremembo terminologije pri plačevanju članarine in prijavnine (14. člen, 42. člen), 

- iz Statuta OZS se črta Zveza odbojkarskih trenerjev Slovenije (10. člen, 19. člen, 20. člen), 

- vse ostale spremembe znotraj Statuta (15. člen, 16. člen, 21. člen). 

 

V razpravi g. Cilenšek poda vprašanje, kdo od OZS je prisostvoval usklajevanju, na katerem se je določilo, da 

so se sodniški stroški glede na preteklo leto povišali in kaj je razlog za to, glede na to, da smo v času pandemije. 

G. Ropret pove, da je bil s strani predsednice ZOSS, ge. Jane Prešeren, seznanjen s predlogom, a ni vedel, da 

je bil klubom dokument že posredovan in k besedi pozove go. Prešeren. 

Slednja pojasni, da so sodniške takse nespremenjene že od sezone 2009/10, čas za izračun dnevnic se je pred 

sezono 2012/13 ne glede na višje cene goriv znižal z 1,5 km/minuto na 1/km na minuto. Kilometrino imajo pri 

ZOSS enako od sezone 2011/12, ne glede na to, da se je gorivo od konca 2010, ko je cena za liter znašala 

1,25 €, podražilo na 1,48 €, oziroma konec lanskega leta na 1,30 €. Kljub temu ZOSS stroškov ni spreminjala, 

tudi takse so že deset let enake. Doda še, da je deset let dolga doba in da nikoli ni pravi trenutek, da se stroški 

povečajo, a pri ZOSS vseeno menijo, da so povišanja upravičena. Sploh, ker se sodniki danes borijo z 

natakarsko postavko, postavko anketiranja, selitvenih storitev in temu težko konkurirajo in pridobivajo mlade 

sodnike. Inflacija od 2009 do danes je 13,9 %, rast življenjskih stroškov glede na podatke SURS pri storitvah 

od 2008 dalje pa velika. Argumentov je dovolj, da so pričakovanja ZOSS upravičena. Na vprašanje g. Ropreta, 

ali gre za avtonomno odločitev ZOSS, ga. Prešeren odgovori, da tehnično gledano da, saj je ZOSS ločena 

organizacija. G. Ropret predlagala, da se o spremembi izjasni še Predsedstvo OZS in zaprosil za gradivo, ga. 

Prešeren pa doda, da se je s spremembo višine taks letni strošek za klube v najvišjih ligah povišal za 300 do 

400 evrov, v nižjih ligah oz. drugih tekmovanjih pa od 150 do 200 evrov na ravni ene sezone.  

Ga. Mučibabić pove, da prihaja iz vrst marketinga in je v okviru OK Nova KBM Branik organizirala odbojkarski 

kamp za otroke, pri čemer je OZS prosila za pomoč pri promociji. Poudari, da razume, da OZS prednost daje 

reprezentanci in drugim aktivnostim, ki so, razumljivo, primarna stvar OZS, a da klubi delajo v korist odbojke za 

vse, tudi za OZS. Pove, da po odgovoru, da OZS stvari, ki niso v tem kontekstu, ne deli (objavlja), to sprejela. 

Jo je pa zelo zmotilo, da je OZS objavila reklamo privatnega podjetja, ki mu je za izvedbo kampa ime posodil 

reprezentant. Gre za profitabilno podjetje, a OZS s tem ni imela težav. Vsi se namreč borijo za vsak evro pri 

sponzorjih in za to, da bi obdržali otroke v odbojki. Panožni zvezi bi moralo biti v interesu, da po določenih 

kanalih to podpre in bi morala biti OZS vesela, da klubi izvajajo aktivnosti, investirajo svoj denar, svoj čas in 

trenerje, da promovirajo odbojke. Želi, da se določijo kriteriji, kako je s temi objavami, saj po njenem mnenju 



 

 

 

OZS deluje neprofesionalno. Objave za kamp drugega reprezentanta na omrežjih OZS ni bilo, zato želi, da se 

postavijo pravila. OZS mora »ploskati z ušesi«, če je nekdo pripravljen delati karkoli v povezavi z odbojko. 

G. Ropret se s povedanim strinja, hkrati pa pove, da močno dvomi oz. da doslej še ni naletel na situacijo, da bi 

OZS doslej komurkoli odklanjala pomoč ali aktivnost in doda, da ni res, da OZS ni spremljala Urnautovega 

kampa, saj ga je osebno obiskal dvakrat. Pove, da OZS do takšnih aktivnosti nima odklonilnega odnosa.  

Ga. Oblak pojasni, da takih pobud in ponudb na OZS prejmejo ogromno in zaenkrat OZS še nima kriterijev, 

točno kaj objavljati in česa ne in ravno zato, da ne bi prišlo do tega, da bi rekli, da OZS z objavami nekoga 

podpira, drugega pa ne, se je Pisarna že pred časom odločila, da OZS objavlja le stvari, ki jih izvaja sama ali ki 

so povezane z reprezentancami in reprezentanti. Ga. Oblak pojasni, da je OZS objavila tudi kamp Tineta 

Urnauta, pri Vinčićevem nikjer ni bilo vidno ali omenjeno prej navedeno profitabilno podjetje.  

Ga. Mučibabić meni, da ti primeri niso merodajni, zato ga. Oblak pove, da bo OZS pripravila kriterije, kar potrdi 

tudi g. Ropret. 

G. Verčiča zanima, kaj bo OZS oglaševala, ko reprezentančnih uspehov ne bo več, ga. Mučibabić dodaja, da 

reprezentante ustvarjajo klubi, g. Verčič pa, da za zdaj stvari v povezavi z objavami OZS tečejo zelo dobro, a 

se sprašuje, kaj bo čez deset let. G. Ropret pripomni, da OZS oglašuje tudi vse mlajše kategorije, nastope 

slovenskih klubov v domačih in tujih tekmovanjih in da ne razume povsem, kaj bi lahko bilo sporno. Ga. Oblak 

te objave potrdi, dotakne se tudi problematike odzivnosti klubov na medijskem področju, ko klubi na prošnje 

OZS za predajo medijskih materialov niso odzivni in poudari, da bo potrebno boljše obojestransko sodelovanje. 

V razpravo se vključi še g. Maček in pove, da ga. Mučibabić in g. Verčič očitno nimata informacij, kako so stvari 

videti v praksi, ko OZS v udarnih terminih prejme tako količino prošenj za objave, da bi z objavami kanali izgubili 

ves smisel. G. Ropret še enkrat poudari, da bo OZS postavila merila, komu bodo posamezni kanali v prihodnje 

dostopni, pove, da doslej silnega pritiska na kanale OZS ni bilo, ker niso bili dovolj spremljani, medtem ko se je 

vmes situacija spremenila in je prav, da se tega na OZS zavedajo.  

Ga. Nedižavec Korada g. Ropreta prosi za pojasnilo, kaj točno in kje v Statutu OZS popravljamo terminologijo 

ter zakaj. G. Pavlič pojasni, da je do spremembe prišlo, ker članarine ne moremo enačiti s prijavnino za 

tekmovanje, zato je sprememba potrebna, in sicer v 14. členu. G. Humerca doda, da so popravki objavljeni. Ga. 

Nedižavec Korada meni, da morda to niti ni potrebno, a g. Humerca še pojasni, da je OZS želela prijavnino in 

članarino ločiti. G. Ropret pozove še k odločanju glede sprememb Statuta OZS. Pripomb in predlogov ni. 

Sklep: V Statutu OZS se spremeni lokacija Pisarne OZS, spremeni se terminologija pri plačevanju 

članarine in prijavnine, iz Statuta OZS se črta Zveza odbojkarskih trenerjev Slovenije, sprejmejo se tudi 

vse predlagane spremembe Statuta OZS, kakor izhaja iz predloga sprememb v dokumentu »Statut OZS 

– detajlne spremembe« (ZA – 33 glasov, PROTI – nihče). 

G. Ropret sejo skupščine zaključi z ugotovitvijo, da so prisotni dnevni red skupščine izčrpali, delegatom se 

zahvali za zaupanje in za izvolitev za nov mandat in jim zaželi veliko uspehov v novi sezoni.  

Skupščina OZS se zaključi ob 18.15 uri. 

 

Delovni predsednik   Overitelj 

Metod Ropret    Jaroš Štekl 

 

Overitelj    Zapisnikarica 

Gregor Humerca   Ana Oblak 


