
                                                                                            
 

ZAPISNIK SKUPŠČINE DOTS 2017 

 

Kranjska Gora, 17. junij.2017 

Začetek: 13.30 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva 

2. Poročilo predsednika Gregorja Hribarja 

3. Sprejem sprememb  pravilnika o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov OZS 

4. Razno 

 

1.  Izvolitev delovnega predsedstva 

 

Predsednik DOTS je za delovno predsedstvo predlagal dr. Marka Zadražnika in  za člana  

Matijo Petriča ter Danijela Habjana. Za predsednika verifikacijske komisije je predlagal 

Borisa Klokočovnika  ter za člana Miho Premelča ter Andreja Turka. Za zapisnikarja je 

predlagal Živo Cof. Predlog je bil sprejet z 32 glasovi od 32 prisotnih članov DOTS. 

2. Poročilo predsednika Gregorja Hribarja 

Predsednik DOTS je predstavil poročilo, ki je bilo tudi objavljeno na spletni strani OZS. 

Glavne točke v poročilu so bile sledeče: 

 Tekoče izdajanje  trenerskih licenc 

 Izobraževanje in licence za statistike 

 Sprememba zakona o športu in težave z dodeljevanjem licenc 

 Sodelovanje z trenerji v Italiji 

Finančno poslovanje 

  

Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

3. Sprejem sprememb  pravilnika o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov OZS 

Dr. Marko Zadražnik predstavi spremembe v novem pravilniku o licenciranju in 

izobraževanju trenerjev. Spremembe je skupščina potrdila z 32 glasovi ZA. Čistopis 

sprememb pripravi dr. Zadražnik Marko  

 

4.Razno 

 

Trener z licenco D ne sme samostojno vodit tekem. Jeseni se predvideva dodatni tečaj za vse, 

ki imajo stari naziv VADITELJ ODBOJKE (splošne vsebine). S tem bomo poskušali število 

trenerjev, ki ne smejo samostojno voditi procesa treniranja, čim bolj zmanjšati.  bo še dodaten 

seminar, da bo čim več trenerjev imelo možnost pridobiti ustrezno licenco.  

Miha Premelč izpostavi problem usposabljanja trenerjev, ki vodijo treninge in odbojkarske 

šole na mivki in delujejo brez ustrezne izobrazbe. Gregor Hribar in dr. Marko Zadražnik 

pojasnita, da bo v prihodnosti potrebno urediti tudi te stvari in v skladu s komisijo za odbojko 

na mivki sklenit dogovor. Sašo Rop ima, kot predsednik komisije za odbojko na mivki, cilj v 

prihodnosti poiskati ustrezne rešitve. Ena od možnosti bi bila tudi izobrazba za trenerja 



dvoranske odbojke. Da se postopki priprave programa izobraževanja kadrov v odbojki na 

mivki lahko začnejo je potrebna pisna pobuda komisije za odbojko na mivki pri OZS. Predlog 

trenerjev, da se odstranijo osebni podatki (datum in kraj rojstva) s spletne strani OZS. 

Skupščina je sprejele SKLEP, da se pozove OZS, da se s spletne strani OZS odstranijo osebni 

podatki. 

Trenerje zanima kakšne so možnosti, da bi se izobraževanje izvedlo tudi v juliju. Dr. Marko 

Zadražnik pojasni, da se potrudijo ponuditi čim več ustreznih terminov izobraževanja (maj, 

junij, september). Dodaten seminar v juliju je zaradi organizacijskih razlogov skoraj 

neizvedljiv.  

Zoran Jerončič izpostavi problem izobraževanja v Sloveniji. Trenerji naj bi obiskali več 

seminarjev. Predlaga, da bi se vrnili na star način izobraževanja za nižje kategorije, ko so bili 

seminarji po regijah. Z eno samo akademijo na tem področju naredimo premalo. Gregor 

Hribar pojasni, da so bili ti seminarji res dobro obiskani in je potrebno razmisliti o tej 

možnosti. Danijel Habjan: Za vse trenerje z A licenco bi morala biti prisotnost na akademiji 

obvezna. Gregor Hribar predlaga, da bi bili seminarji za licenci C in D organizirani po 

regijah, akademija v juniju in septembra seminar za vse licence. Za potrditev licence v C in D 

kategoriji bi trener moral obiskati 1.regijski seminar  ter vsaj 1 dan v juniju  ali septembru. 

Prošnja trenerjev, če bi DOTS lahko pozvala DOS naj se postavi enoten kriterij glede piskanja 

dvojnih in nošenih žog. Prihaja do zmede, veliko je rdečih kartonov in nezadovoljnih 

trenerjev, igralcev, gledalcev… največja težava je Prekmurje. 

 

Skupščina zaključena: 14.15 

 

 

Zapisnik: Živa Cof 

 

Kranjska Gora, 17.6.2017  
 

 

        

 

                                                      


