
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
STROKOVNI SVET 
Celovška 25 
1000 Ljubljana 

Ljubljana,  23.2.2016 

Skupščina OZS 
Celovška 25 
1000 Ljubljana 

Zadeva: POROČILO O DELU STROKOVNEGA SVETA OZS V L. 2015 

V omenjenem obdobju smo imeli 5 sklepčnih sej. Dve seji sta bili korespondenčni 
(17.6.2015 in 8.12.2015). Ostale seje so bile redne (9.11.2015, 27.1.2016 in 15.2.2016). 
Seje je spremljal in pisal zapisnike strokovni sodelavec zveze, Damjan Marinko. 
Pogosto, skladno s problematiko seje,  se  je  razpravam  pridružil  generalni  sekretar 
zveze, Gregor Humerca. Prav tako so sejam občasno prisostvovali trenerji reprezentančnih 
selekcij, člani Tekmovalne komisije in sekretar lig Branko Maček. 

SS se je ukvarjal z različnimi zadevami: 

➢ Sodeloval je pri oblikovanju in posodabljanju tekmovalnih sistemov in oblikovanju 
tekmovalnih ter drugih pravilnikov. Posebno pozornost je bilo deležno področje 
uporabe libera. V ta namen je SS sprožil anketo in na osnovi le-te popravil strategijo 
za prihodnost. Skupaj s TK smo se dosledno držal terminskega plana in na sam 
postopek tudi letos nismo zaznali pripomb. 

➢ Izpeljali smo tudi volitve nadomestnega člana strokovnega sveta. Na to mesto je bil 
izvoljen Samo Miklavc.    

➢ Poskrbeli smo, da so bili strokovni štabi ustrezno popolnjeni. Sestavili smo štab 
ženske mladinske reprezentance in našli rešitev za trenerja kadetske moške 
reprezentance.   
  

➢ Predsednik SS-a je (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).  

➢ Predsednik je sodeloval v delovni skupini predstavnikov ekipnih športov, ki je pripravila 
izhodišča za kandidaturo za povečanje števila zaposlenih trenerjev na projektu 
panožne športne šole. Kot kaže nam je uspelo in bo tudi odbojka v prihodnje imela 
zaposlenega kakšnega trnerja več. Na predzadnji seji je SS oblikovl vrstni red 
trenerjev, ki so se na oemnjeni razpis prijavili.   

➢ SS je pravočasno obravnaval vloge, oblikoval mnenja ipd. zadeve, ki so jih potrebovali 
klubi, društva oz. posamezni trenerji v okviru razpisov za zaposlovanje ali drugih 
projektov.  



➢ Predsednik SS in predsednik DOTS (kot član SS) sta se po svojih zmožnostih 
udeleževala sej predsedstva OZS in zastopala stališča SS. Predvsem smo ves čas 
opozarjali na nerednost izplačevanja dela reprezentančnih trenerjev. Upamo, da se to 
področje kmalu uredi.  

➢ V sodelovanju z ZOSS smo reševali zadeve, ki so se pojavile v tekmovalni sezoni na 
različnih ravneh tekmovanj.  

➢ Spremljali in po potrebi smo sodleovali tudi pri obikovanju stališč DOTS.  

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 nam pomagali pri iskanju najboljših rešitev v dobro slovenske odbojke. 

  Predsednik SS  OZS: 
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