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Zadeva: POROČILO O DELU STROKOVNEGA SVETA OZS V L. 2013 
 
 
V omenjenem obdobju smo imeli 5 sklepčnih sej. Tri seje so bile korespondenčne.  
Seje je spremljal in pisal (oblikoval) zapisnike strokovni sodelavec zveze, Damjan Marinko. 
Pogosto, skladno s problematiko seje,  se  je  razpravam  pridružil  generalni  sekretar 
zveze, Gregor Humerca. Občasno je sejam prisostvoval tudi predsednik Metod Ropret. 
Prav tako so sejam občasno prisostvovali trenerji reprezentančnih selekcij, člani Tekmovalne 
komisije in Branko Maček. 
 
SS se je ukvarjal z različnimi zadevami: 
 
! Tekoče je obravnaval reprezentančno problematiko. Obravnavali smo prispela 

poročila trenerjev reprezentančnih selekcij. Predsedstvu OZS smo posredovali 
kandidate za trenerja moške in ženske članske reprezentance. Popolnili smo štabe 
reprezentančnih selekcij v mlajših kategorijah za nov cikel mednarodnih tekmovanj. 

 
! SS je sodeloval pri oblikovanju in posodabljanju tekmovalnih sistemov in oblikovanju 

tekmovalnih ter drugih pravilnikov. SS se je skupaj s TK dosledno držal terminskega 
plana in na sam postopek letos nismo zaznali pripomb. 

 
! Skupščina OZS je zadolžila SS, da pripravi predlog ustreznejšega načina vrednotenja 

odškodnin za mlade igralce in predlog razvoja odbojke na mivki. Prvo nalogo je SS 
izpolnil in predlog ustreznejšega izračunavanja odškodnin posredoval predsedstvu 
OZS. Kar se tiče predloga razvoja odbojke na mivki pa SS svoje naloge še ni opravil. 
Problematika je zahtevna, obsežna, praktično odbojke na mivki v pravem 
tekmovalnem smislu v Sloveniji ta trenutek ni (čeprav je kot netekmovalna zvrst zelo 
priljubljena in razširjena). Zaradi tega se bo SS te naloge lotil v naslednjem obdodbju.  

 
 
 
 
 
 



 
 

! Predsednik SS-a je v tem letu (tako kot v vseh letih do sedaj) skupaj s strokovno službo 
OZS pripravil predlog sofinanciranja spremljanja in razvoja kakovostnih športnikov v 
odbojki. Pripravili smo tudi predlog nakupa potrebnih tehnologij (razpis Fundacije za 
šport in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport). Sestal se je tudi s predsednico 
Zveze odbojkarskih sodnikov (ga. Jano Prešeren) na katerem sta izmenjala poglede na 
probleme, ki se tičejo obeh (OZS in ZOSS) in poskušala najti smernice dela in 
sodelovanja v the za šport ne najboljših časih. Predsednik je sodeloval v delu 
direktorata za šport v MO Ljubljana, ki želi vpeljati nov model skupnih tekmovanj na 
klubski in šolski ravni v mlajših kategorijah (mini in mala odbojka). Sodelovali smo tudi 
pri pripravi boljšega (bolj poštenega) vrednotenja športnih iger z žogo v okviru 
kategorizacije vrhunskih športnikov v Sloveniji (in iz nje izhajajočih pravic pri Fundaciji, 
MIZŠ ter OKS).  

 
! SS je pravočasno obravnaval vloge, oblikoval mnenja ipd. zadeve, ki so jih potrebovali 

klubi, društva oz. posamezni trenerji v okviru razopisov za zaposlovanje.    
 
 
V  delu  SS  se  je  kljub  dobri  volji  in  pripravljenosti  na  sodelovanje  pojavilo  nekaj (od 
nekoč) nerešenih problemov, ki pogosto jemljejo članom delovni elan. Še vedno je 
neurejeno izplačilo nadomestila za potovanja. 
 
Na koncu bi se zahvalil članom SS za vestno in strokovno delo. Prav tako pa se 
zahvaljujem članom OZS (klubom in posameznikom), ki so se odzivali na naše prošnje, 
dileme, ankete in izrazili svoja mnenja. 
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