
Komisija za odbojko na mivki 
 
Poročilo za skupščino OZS 2014 
 
 
Naj poročilo o letu 2013 začenjam s svojim osebnim mnenjem, saj smatram, da se je položaj odbojke na mivki 
znotraj Odbojkarske zveze Slovenije, glede na prejšnja leta, precej popravil, seveda pa še vedno pogoji za delo 
niso idealni, saj je vse prevečkrat malce porinjena »na stranski tir«, še vedno ni urejeno razpolaganje s 
finančnimi sredstvi (nikoli ni znano natančno s kakšnimi sredstvi komisija razpolaga), čeprav je pa tudi res, da 
so se vsi  začrtani programi (časom krize primernimi seveda) izpeljali in so bili tudi finančno pokriti. 
 
V letu 2013 se je pokazal velik interes mladih za igranje odbojke na mivki, saj je bila udeležba ekip na državnih 
prvenstvih še večja kot leto poprej. Na predlog bivšega selektorja mladinskih reprezentanc smo spremenili 
letnike (leto mlajši, kot so Evropska prvenstva) nastopajočih, prvič smo izvedli državno prvenstvo tudi v 
kategoriji U-13 (Črešnevec ob Dravi) – ki pa je bil tudi edini turnir, kjer je bila udeležba (deklice – le tri ekipe) 
pod pričakovanjem.  Tudi DP U-15 je bilo organizirano v Črešnevcu ob Dravi (Možič Peter), udeležba ekipa pa 
že kar dobra (15/15). Največ zanimanja je bilo ponovno za turnir »na morju« - DP U-17 v Portorožu (VC 
Portorož) kjer se je prvenstva udeležilo kar 20 moških in 29 ženskih ekip. Tudi udeležba ekip na preostalih 
turnirjih – DP U-19 (Kamnik) – 16 moških, 14 žensk in DP U-21 (Žužemberk) – 16 moških in 13 ženskih, je bila 
zelo dobra. Kot se je pokazalo že ob prijavah, se je povečal tudi interes organizatorjev za organizacijo 
prvenstev, verjetno pa je temu pripomoglo tudi dejstvo, da sodniške stroške za vsa državna prvenstva krije 
OZS. Vsekakor pa gre zagotovo pohvaliti vse organizatorje državnih prvenstev, ki se vsako leto bolj potrudijo pri 
organizaciji turnirjev v celoti. 
 
Kot že nekaj let je organizator državnega prvenstva za člane OK Astec Triglav, ki izredno uspešno organizira 
turnir v sklopu Kranjske noči. Ker je prav za ta turnir (od vseh državnih prvenstev) potrebno največ sredstev, se 
kriza na vseh področjih zagotovo najbolj pozna prav na tem turnirju, pa vendar raven turnirja ostaja na zelo 
visokem nivoju. Turnirja se je udeležilo 14 moških in 16 ženskih ekip, V članski konkurenci (predvsem pri 
moških) se zelo poznajo programi članskih državnih reprezentanc tudi v poletju, saj najboljših slovenskih 
igralcev ni na mivko, pri ženskah pa v letu 2013 ni bilo članic mladinske reprezentance (Svetovno dvoransko 
prvenstvo) in prav ta kategorija igralk, je bila v prejšnjih letih najbolj množična. 
 
Reprezentančne akcije so bile zaradi sprememb pravil FIVBja, ki nam onemogočajo udeležbo na Svetovni 
mladinskih prvenstvih dokaj okrnjena, saj so bila tudi Evropska prvenstva dokaj oddaljena. Tako sta se EP U-20 
v Vilni udeležili Kaja Turk in Tjaša Jančar, ki sta se prebili v izločilne boje in na koncu zasedli končno 17. mesto, 
medtem, ko se Sergej Drobnič in Jernej Vrhunc v izenačeni skupini nista uvrstila v izločilne boje, tudi po zaslugi 
»čudnih« pravil, ki so jima izničila rezultat proti zmagovalcema skupine. Tjaša in Kaja sta se udeležili tudi 
Evropskega prvenstva U-22 v Bolgariji, ker pa se jima ni uspelo uvrstiti v izločilne boje.  
Usmeritev Komisije za odbojko na mivki je še vedno, da se članske dvojice pri nastopih v tujini podpira le 
tehnično, pa vseeno gre omeniti uspešne nastope ženskih dvojice Andreja Vodeb/Simona Fabjan in Tamara 
Borko/Sara Sakovič. Največji uspeh pa sta dosegla Najc Zemljak in Jan Pokeršnik, ki sta na turnirju Svetovne 
serije v Anapi zasedla 5. mesto in dokazala, da je domet slovenske odbojke na mivki precej višji, kot pa so 
rezultati v zadnjem času. 
 
Tudi v letu 2013 nam ni uspelo izvesti trenerskega izobraževanja. Vsekakor bo moralo Predsedstvo OZS 
preučiti možnost, da se »stroka« za odbojko na mivki loči od »stroke« za dvoransko odbojko, saj je sodelovanje 
Komisije za odbojko na mivki s Strokovnim svetom OZS zelo slabo. 
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