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Zadeva: POROČILO O DELU STROKOVNEGA SVETA OZS V 2012 
 
 
V omenjenem obdobju smo imeli 5 sklepčnih sej. Ena seja je bila korespondenčna.  
 
Seje je spremljal in pisal (oblikoval) zapisnike strokovni sodelavec zveze, D. Marinko. 
Občasno, skladno s problematiko seje, se je razpravam pridružil generalni sekretar 
zveze, G. Humerca, več kot običajno pa je sejam prisostvoval direktor zveze M. Koželj. 
Stika s predsednikom zveze M. Kovačičem strokovni svet ni imel. Prav tako so na sejah 
občasno prisostvovali predstavniki sodniške organizacije, trenerji reprezentančnih 
selekcij, člani Tekmovalne komisije in B. Maček.  
 
SS se je ukvarjal z različnimi zadevami: 
 
• Tekoče je obravnaval reprezentančno problematiko. Na željo reprezentantov članske 

moške ekipe sem se udeležil sestanka z njimi po ciklu kvalifikacijskih tekem za EP 
2013. Glede na situacijo sem o slišanem obvesti vodstvo zveze in kasneje smo 
problematiko obravnavali tudi na seji SS. Posledično se je vodstvo OZS odločilo, da 
pogodbe s selektorjem Veskom Vukovićem ne podaljša. Zaradi prihajajočih volitev 
organov OZS se SS ni ukvarjal s problemom izbora novega selektorja članske moške 
reprezentance. 

• V sodelovanju z U. Staničem sva oblikovala model organizacije reprezentančnih 
selekcij mlajših kategorij. S tem namenom sem pripravil materiale in vodil »sestanke s 
straši« v moški in ženski kadetski reprezentanci. Sistem je vsaj v začetni fazi ustrezno 
funkcioniral. Pojavil pa se je »stari« problem, da kljub našim naporom, vodstvo OZS ni 
pripravilo pogodb s trenerji teh reprezentanc. 

• SS je mnogo časa namenil celostnemu oblikovanju strokovnih štabov reprezentanc. 
Precejšnja ovira je slabo finančno stanje zveze, ki ne dopušča angažiranja ustreznih 
strokovnjakov za daljše časovno obdobje. Kljub temu se je medicinska oskrba 
reprezentanc (zdravniški pregledi, saniranje poškodb, prehrana …) kakovostno 
izboljšala. Stanje pa še zdaleč ni tako, kot bi si ga želeli in ga raven reprezentance 
zahteva. Hkrati je SS poskušal raven komuniciranja med igralci, strokovnim štabom in 
pisarno OZS dvigniti na višjo raven.    

• SS je sodeloval pri oblikovanju in posodabljanju tekmovalnih sistemov in oblikovanju  
tekmovalnih ter drugih pravilnikov. Glede na zaplet v l. 2011 je SS oblikoval terminski 
model postopka posodabljanja pravilnikov, tekmovalnih pravil, dokumentov OZS itd. 
Terminski plan je bil izpolnjen v (upamo) zadovoljstvo odbojkarske javnosti. 
Obravnavali smo prispele predloge, oblikovali sklepe in jih posredovali v ponovno 



javno obravnavo. Po prejemu odzivov na predloge smo skupaj s člani Tekmovalne 
komisije oblikovali končne sklepe in jih posredovali v potrditev Predsedstvu OZS.   

• SS je imel dokaj redne stike z g. Mitjo Koželjem, ki se je redno udeleževal sej SS. 
Vendar je bil SS, kot najvišji strokovni organ, še vedno izločen iz postopkov 
prijavljanja reprezentančnih ekip na evropska in svetovna tekmovanja v članskih in 
ostalih starostnih kategorijah. Prav tako SS, kljub nekajletnim (nekaj desetletnim) 
prošnjam, da vodstvo zveze obelodani finančne prilive namenjene reprezentančnim 
aktivnostim, stroka še vedno tava v temi. Ta problem nam je onemogočal kakršnokoli 
resno načrtovanje reprezentančnih akcij. Razen v primeru kadetske moške in ženske 
reprezentance, ki smo jo vodili v l. 2012 po modelu, ki sva ga pripravila skupaj z vodjo 
reprezentanc U. Staničem.  

• Projekt »Licenciranje klubov OZS«, ki je bil eden izmed ciljev SS, stoji. Tako stanje je 
posledica več objektivnih dejavnikov (trenutna finančna situacija v klubih, pomanjkanje 
pravnega znanja, ki je potreben za oblikovanje potrebnih dokumentov, obsežnost tega 
procesa …).  

• Po novi izvolitvi v novembru sem kot predsednik sodeloval pri nekaterih projektih, ki jih 
je bilo nujno izpeljati. Tako sva s predsednikom OZS obiskala g. Vodičarja in se 
pogovarjala o možnosti uvrstitve odbojke kot panoge v 1. razred športnih panog v 
Sloveniji. Prav tako sem v najkrajšem možnem času pripravil predlog sestave SS-a in 
ga poslal v potrditev predsedstvu.  

• Prav tako so se v decembru pričele že tudi priprave na postopek izvolitve novega 
selektorja moške in ženske članske reprezentance.  

 
SS v stari sestavi je v omenjenem obdobju deloval v okrnjeni sestavi. Predsedstvo 
namreč še ni potrdilo člana, ki sem ga na mesto Igorja Slobodnika predlagal.  
  
V delu SS se je kljub dobri volji in pripravljenosti na sodelovanje pojavilo nekaj 
problemov, ki jih bo potrebno v bodoče upoštevati in rešiti. Člani SS bodo morali za 
svoje delo s strani OZS dobiti ustrezno veljavo in tudi motivacijo. Člani SS že leta delo 
opravljajo prostovoljno, neurejeno je nadomestilo za potovanja (tako je bilo tudi v tem 
mandatu). Urejenost tega področja še vedno smatram za motivacijski in poslovni 
minimum. Tu naj le omenim svetli žarek: tako generalni sekretar kot tudi direktor zveze 
sta se redno, tudi na svojo pobudo, udeleževala sej in z njuno pomočjo smo dorekli 
marsikaj, kar v preteklosti ni bilo možno. 
 
Na koncu mandata bi se zahvalil članom SS-a: Adiju Urnautu, dr. Tine Sattlerju, 
Radovanu Gačiču in Igorju Slobodniku. Prav tako se zahvaljujem direktorju zveze, Mitji 
Koželju, ki nas je vsaj poslušal in generalnemu sekretarju zveze, Gregorju Humerci, ki 
je poskušal udejaniti naše ideje. Zahvaljujem se tudi članom tekmovalne komisije in 
njenemu predsedniku Franciju Obolnarju za pravočasno in tvorno sodelovanje. Zahvala 
gre tudi Damjanu Marinku za administrativno in strokovno pomoč, ki jo je nudil v času 
mandata. 
 
Največja zahvala pa gre članom OZS (klubom in posameznikom - povečini trenerjem), 
ki so predlagali, občasno nergali (kar ima pogosto večji efekt kot samo predlaganje), se 
odzivali na ankete in podajali svoja mnenja.  
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