
Poročilo za sezono 2015 

Komisija za odbojko na mivki 

Delovanje Komisije: 

Komisija je bila sestavljena na novo. Prvotno so bila opravljena individualna srečanja med 
koordiantorjem in vsakim članom posebej, šele nato se je skupaj dobila celotna komisija. Ker je 
Komisija prevzela tudi veliko večino operativnega dela odbojke na mivki, je bilo veliko tudi 
sestankov »delovnih skupin«, nekateri sestanki celotne komisije pa so bili sklicani ob naslednjih 
datumih: 

• 17.1. 
• 12.5 
• 18.6 
• 17.7 
• 19.8 
• 21.11  

Člani-SLO: 

A turnirji: Ljubljana Beach Volley Challenge, DP Kranj, Mokronog, Mežica (samo moški)  
B turnirji: Žužemberk, Kanal  
C turnirji: Capkov Memorial  
Rekreativni turnirji: 2 na koledarju.  
Mednarodno: Intercontinental Beach Clash (USC, ZDA - MEVZA, 19.-22.maj, Črnuče) 

Mnenje KOM: Premalo turnirjev za člane. Povečat število turnirjev na vseh nivojih. Organizirati 
več A in B turnirjev ter spraviti C in rekreativne na koledar. Napredek s vključitvijo prvih »C« in 
rekreativnih turnirjev na koledar. Sedaj moramo nadaljevati v tej smeri.  

Mladi-SLO: 

Kategorije: U13, U15, U17, U19, U21  
Število turnirjev: 2 po kategoriji, skupaj 10  
Zaključek: tekma za 3.mesto in finale v vsaki kategoriji v okviru Ljubljane.  
Mednarodno: organizacija Srednjeevropskega prvenstva (MEVZA) do 16 let v Preddvoru pri 
Kranju. 

Mnenje KOM: Podvojili število turnirjev v vsaki kategoriji ter dodali zaključek/finale v Ljubljani. 
Igranje na Center Court-u na Kongresnem trgu velika motivacija za mlade in odličen odziv vseh 
sodelujočih.  Nadaljevati s tem v prihodnosti. Zaključek najboljših 4 ekip po kategoriji v LJ ter le 
še finala na Kongresnem Trgu (večja eksluziva -> večja vrednost). 

Reprezentanca: 

Člani: 



Continental Cup – 3.krog, Španija (M+Ž): 2 ženski in 2 moški ekipi  
Continental Cup – 4.krog, Litva (Ž): 2 ženski ekipi  
Mediteranske Igre (Olimpijske Komite Slovenije): 2 ženski in 2 moški ekipi 

Mladi: 

Evropsko prvenstvo U18, U20, U22: 1 ženska in 1 moška ekipa v vsaki kategoriji  
Srednjeevropsko prvenstvo (MEVZA) U16: 3 Ženske + 3 Moške ekipe  
Srednjeevropsko prvenstvo (MEVZA) U18: 2 Ž + 2 M ekipi  
Srednjeevropsko prvenstvo (MEVZA) U20:  2 Ž + 2 M ekipi 

Mnenje KOM: Poslali 6 ekip na EP in 14 na Srednjeevropska prvenstva. Velik napredek iz leta 
poprej, ko poslali le 4 ekipe ne EP ter 2 odšle na lastne stroške, to leto poslali kar 20 ekip na 
mednarodna tekmovanja. Nadaljevati v smeri, kjer mladim omogočamo mednarodna 
udejstvovanja. 

Sodniki: 

Organizirana 2 sodniška seminarja.  
Reorganizacija sodnikov pri turnirjih za mlade, kjer sodniki postali nadzorniki/delegati, ki 
omogoča organizacijo večih turnirjev, lažjo izmenjavo informacij med sodniki ter tudi 
rekrutiranje. 

Mnenje KOM: zaplet predvsem pri izplačilih ter v odbobjih, kjer ni bilo dovolj sodnikov 
dosegljivih (npr. U15 Ljubljana). Preveriti možnost povezovanja  

Trenerji:  

Organizirali 2 trenerska seminarja. Udeležilo okrog 30 trenerjev. 

Mnenje KOM: V prihodnosti bi radi omogočili posebej izobraževanje za odbojko na mivki. 
Preverili bomo kakšna je možnost ločenega izobraževanja, posebej za odbojko na mivki pri 
DOTS. 

Invalidi: 

Organizirana ekshibicijska tekma v okviru LJ BVC. 

Mnenje KOM: Potrjena je ponovna ekshibicijska tekma oziroma predstavitev aktivnosti sedeče 
odbojke v okviru LJBVC s strani organizatorja.   

Kempi: 



Šentvid organiziral CEV Summer Festival. Več kempov v lastni organizaciji društev, klubov, 
trenerjev. OZS pomagala pri oglaševanju nekaterih od le-teh. 

Mnenje KOM: 

Vključiti vse tovrstne aktivnosti na koledar OZS ter jih podpreti v okviru naših možnosti. 
Pomagajo pri razvoju in popularizaciji odbojke na mivki v Sloveniji. 

Finance: 

Prihodki s strani registracije igralcev: pribl 5800 EUR  
Registracije klubov: pribl 2500 EUR  
Stroški sodnikov: pribl. 4000 EUR (Skupaj: + pribl 4000 EUR)  
Ljubljana Beach Volley Challenge:  +pribl. 4400 EUR (1/3 za razvoj odbojke na mivki) 

Ljubljana, februar 2016 

Zapisal: Nejc Zemljak


