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V letu 2012 je bila Odbojkarska zveza Slovenije primorana delovati prilagojeno glede na težko 
gospodarsko situacijo. Kljub temu so bili, vsaj kar se tiče reprezentančnih programov, realizirani vsi, poleg 
mladinskih še posebej moške in ženske članske reprezentance. Je bilo pa to leto, ki v tekmovalnem smislu 
ni prineslo rezultata, ki bi si ga želeli.  
 
Kakorkoli je to je odbojki prineslo več medijske prisotnosti kot v preteklih letih, saj je bilo v neposrednih 
prenosih možno spremljati praktično vse tekme moške in ženske članske reprezentance na različnih  
tekmovanjih, k temu pa lahko dodamo še številne tekme končnice državnega prvenstva, kar je sigurno 
največ do sedaj v zgodovini slovenske odbojke. Ob omenjeni medijski prisotnosti nam je na ta račun sicer 
uspelo zbrati nekaj dodatnih sredstev, je pa res, da na tem področju nismo dosegli željenih ciljev.  
 
Dejstvo je, da je sponzorskega denarja v Sloveniji vse manj na razpolago in glede na situacijo je potrebno 
ogromno prilagajanja na te razmere. Tu odbojka kot šport ni nobena izjema, saj je neugodna ekonomska 
situacija v državi posegla v vse športne panoge. Tudi v bodoče bo potrebno strogo upoštevati dejstvo, da je 
sredstev vse manj na razpolago in temu primerno bo potrebno prilagajati plane za v bodoče. 
 
Odbojkarska zveza Slovenije pa ni bila dejavna le na reprezentančnem področju. Uspešno so bila izpeljana 
vsa državna prvenstva tako v dvoranski odbojki kot odbojki na mivki, zaživela pa je tudi tudi statistična 
obdelava rezultatov v 1DOL in elektronski zapisnik. 
 
Rezultatske uspehe beležimo tudi na področju odbojke na mivki, velja pa tej panogi v bodoče posvetiti več 
pozornosti, saj gre za še neizkoriščen potencial, ki je lahko zanimiv tudi za potencialne sponzorje. 
 
Odbojkarsko zvezo Slovenije nedvomno čakajo težki časi, toda v danih razmerah moramo prilagoditi vse 
projekte v skladu z razpoložljivimi sredstvi, predvsem pa ne odnehati pri iskanju novih potencialnih 
sponzorjev, ki bi nam tako omogočili izvedbo vseh zastavljenih programov. 
 
V zadnjih osmih letih smo na OZS uspeli realizirati dobršen del poplačila starih obveznosti, in doseči 
finančno stabilizacijo zveze, ki ne glede na težave posluje smiselno ekonomsko.  
 
Skozi vsa ta leta smo imeli vzpone in padce. V začetku smo imeli zelo dobro moško mladinsko 
reprezentanco, prav tako so bila dobra tudi dekleta. Mladinska moška reprezentanca se je razvila v izjemno 
dobro člansko reprezentanco. V organih vodstva zveze so glavnino svojih aktivnosti posvečali zagotavljanju 
pogojev tistemu, kar ima največjo perspektivo. V zadnjih letih je to bila moška članska reprezentanca, ki 
ima še vedno izjemno velik potencial in bi morala dosegati višje cilje in rezultate, kot jih je. S tega vidika 
sam kot bivši predsednik OZS z doseženimi rezultati nisem zadovoljen. Vsi poznamo problematiko tega, da 
imamo na igralnih mestih večinoma enega igralca, ki je sposoben vrhunskih rezultatov, kar pomeni, da ni ne 
zamenjave, ne konkurence. Ko sem videl, kako igra mladinska moška reprezentanca na EP in SP, je bila 
moja ambicija, ki sem jo predstavil SS OZS, da to reprezentanco pripeljemo v članski kategoriji na OI 
London 2012. Ta ambicija je bila sprejeta odklonilno in z veliko skepse, saj naj bi to bil previsok cilj. Še 
vedno menim, da bi reprezentanca glede na kvaliteto in pogoje, ki jih je zagotovila zveza, morala na 
preteklem EP osvojiti medaljo. Pred EP je bilo to pričakovanje tako med igralskim kadrom kot v nekaterih 
strokovnih krogih zveze sprejeto kot pretirana ambicija, ki se je ne da izpolniti. Sam sicer ne vem zakaj ne, 
saj nas je ekipa, ki je na koncu postala evropski prvak, komaj premagala. To pomeni, da po kvaliteti nismo 
daleč, mogoče pa smo daleč po mentaliteti.  
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