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Komisija za odbojko na mivki se je v letu 2012 srečala še z večjimi težavami kot v letu 2011, saj so 
bila komisiji za odbojko na mivki ponovno odvzeta skorajda vsa sredstva, ki jih je OZS pridobila za 
delovanje odbojke na mivki. Kljub obljubi g. Mitja Koželja na Predsedstvu OZS, da bodo, po odvzetih 
sredstvih za leto 2011, vsa sredstva pridobljena za delovanje odbojke na mivki na razpolago za kritje 
potreb odbojke na mivki, pa se je dogodilo ravno nasprotno, tudi TRR namenjen sredstvom odbojke 
na mivki, na katerem so se zbirala sredstva članarin in taks organizatorjev je v blokadi.  

Odnos vodstva OZS se odraža na vseh področjih odbojke na mivki. Glede na že tako slabo finančno 
stanje v Sloveniji so namenska sredstva na račun odbojke na mivki ključna. Denar, ki bi moral biti 
namenjen vlaganju v mlajše kategorije - priprave reprezentanc, pomoč organizatorjem DP-jev, 
nakupu stvari, ki ne stanejo veliko, a pomenijo ogromno (majice, čepice…), nakupu opreme, 
nadomestilom za članarine in prijavnine… se je spet porabil za druge stvari, ki sploh niso povezane z 
mivko, odbojka na mivki pa naglo propada. Število turnirjev upada (ženske le 2 turnirja), igralcev v 
članskih kategorijah je vse manj, kakovost igralcev je vse nižja, generacijska luknja je ogromna, ni 
novih sodnikov, ni novih delavcev v odbojki na mivki… vse to ni le posledica krize, ampak večletnega 
zanemarjanja odbojke na mivki s strani vodstva OZS. 

Za sezono 2012 je bilo v pravilnike vnesenih nekaj sprememb, ki so bile potrjene na Predsedstvu 
OZS, s pomočjo Tineta Sattlerja je bil pripravljen program izobraževanja trenerjev, bolje je bilo 
definirano tudi delo selektorja reprezentanc, ki je po odpravi nejasnosti svoje delo opravil zelo dobro 
(v okviru finančnih zmožnosti).  
 
SLO reprezentanca članic je nastopila na kvalifikacijah za Olimpijske igre v Parizu, kjer je tudi z nekaj 
smole izpadla iz nadaljnjega tekmovanja. Članskih turnirjev tujini se resneje udeležujeta le Vodeb 
Andreja in Fabjan Simona, tako kot v preteklosti pa jima ne moremo pomagati drugače kot z 
vodenjem vse administracije.  
Reprezentance mlajših so se udeležile Evropskega prvenstva U-18 in U-20, na katerih sicer niso 
posegle po medaljah, se je pa pokazalo, da bi bile z nekaj več načrtnega dela lahko hitro 
konkurenčne tudi najboljšim ekipam.    
 
V letu 2012 smo izpeljali vsa državna prvenstva. Državno prvenstvo za člane in članice  je bilo 
ponovno izpeljano v Kranju, skorajda izključno po zaslugi OK Triglav Kranj ponovno na zelo visokem 
nivoju (žal nismo mogli kaj bistveno pripomoči še k boljši organizaciji – glej prvi odstavek). V mlajših 
kategorijah smo prvič izvedli dvodnevno državno prvenstvo v kategoriji U-18 in U-20, ob vse večji 
udeležbi pa bo očitno o tem potrebno razmisliti tudi v kategoriji U-16. Vsi organizatorji državnih 
prvenstev v mlajših kategorijah so se potrudili pri organizaciji turnirjev, tako da večjih pripomb ni bilo 
slišati, nasprotno deležni smo bili celo pohval (ŠD Fitko – U23 v Preddvoru, ŠD Sv.Katarina – U18 in 
U20 v Ankaranu in Goran Cestnik – U16). 
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