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Zadeva: POROČILO O DELU STROKOVNEGA SVETA OZS V 

OBDOBJU 2011/2012 
 
 
V obdobju 2011/12 smo imeli 8 sklepčnih sej. Ena seja je bila korespondenčna.  
 
Seje je spremljal in pisal (oblikoval) zapisnike strokovni sodelavec zveze, D. Marinko. 
Občasno, skladno s problematiko seje, se je razpravam pridružil generalni sekretar 
zveze, G. Humerca, več kot običajno pa je sejam prisostvoval direktor zveze M. Koželj. 
Stika s predsednikom zveze M. Kovačičem svet ni imel. Prav tako so na sejah občasno 
prisostvovali predstavniki sodniške organizacije, trenerji reprezentančnih selekcij in B. 
Maček. Predsednik SS se je udeleževal tudi sej Nadzornega odbor OZS.  
 
SS se je ukvarjal z različnimi zadevami: 
 
• Tekoče je obravnaval reprezentančno problematiko. V sodelovanju z U. Staničem sva 

oblikovala model organizacije reprezentančnih selekcij mlajših kategorij. S tem 
namenom sem pripravil materiale in vodil »sestanke s straši« v moški in ženski 
kadetski reprezentanci. V kolikor se bo tak način obrestoval, bi bilo primerno, da ga 
uvedemo tudi v ostale reprezentančne selekcije. SS je mnogo časa namenil 
celostnemu oblikovanju strokovnih štabov. Precejšnja ovira je slabo finančno stanje 
zveze, ki ne dopušča angažiranja ustreznih strokovnjakov za daljše časovno obdobje. 
Kljub temu se je medicinska oskrba reprezentanc (zdravniški pregledi, saniranje 
poškodb, prehrana …) kakovostno izboljšala. Stanje pa še zdaleč ni tako, kot bi si ga 
želeli in ga raven igre reprezentantov zahteva. Hkrati je SS poskušal raven 
komuniciranja med igralci, strokovnim štabom in pisarno OZS dvigniti na višjo raven.    

• SS je sodeloval pri oblikovanju in posodabljanju tekmovalnih sistemov in oblikovanju  
tekmovalnih ter drugih pravilnikov. Glede na zaplet v l. 2011 je SS oblikoval nov model 
postopka posodabljanja pravilnikov, tekmovalnih pravil, dokumentov OZS itd. 
Delovanje modela smo preizkusili v l. 2012 in glede na dejstvo, da po izpeljavi  
postopka ni bilo pripomb (vsaj SS jih ni zaznal), smo na pravi poti.   

• SS je kot najvišji strokovni organ še vedno izločen iz postopkov 
prijavljanja/neprijavljanja na tekmovanja v članskih in ostalih selekcijah. Prav tako SS, 
kljub nekajletnim (nekaj desetletnim) prošnjam, da obelodanimo finančne prilive in 
odlive, ki jih terja delo z reprezentančnimi selekcijami, še vedno tava v temi. Ta 
problem nam ne dopušča niti osnovnega planiranja dela posameznih reprezentanc.  



• SS se je poskušal ustrezno in čim hitreje odzvati na predloge (izpeljava anket o 
problematiki v tekmovanjih pod okriljem OZS, npr. male odbojke; pripombe klubov na 
sklepe SS-a, dopise…).  

• SS je tvorno sodeloval pri projektu Ministrstva za kulturo, šolstvo, šport »Zaposlovanje 
trenerjev v panožni športni šoli«. Po problemih v času menjave vlade ima odbojka 
ponovno podobno število zaposlenih trenerjev, kot jih je imela pred menjavo vlade. SS 
ima izdelane kriterije za razvrščanje kandidatov in počasi se približujemo cilju, da bi 
bile vse regije pokrite s trenerjem (problem v nekaterih regijah je še vedno 
pomanjkanje kandidatov).  

• Projekt »Licenciranje klubov OZS«, ki je bil eden izmed ciljev SS, stoji. Tako stanje je 
posledica več objektivnih dejavnikov (trenutna finančna situacija v klubih, pomanjkanje 
pravnega znanja, ki je potreben za oblikovanje potrebnih dokumentov, obsežnost tega 
procesa …).  

 
SS je v zadnjem letu in pol deloval v okrnjeni sestavi. Predsedstvo namreč ni »uspelo« 
potrditi člana, ki sem ga na mesto Igorja Slobodnika (preobremenjenost na delovnem 
mestu) predlagal.  
  
V delu SS se je kljub dobri volji in pripravljenosti na sodelovanje pojavilo nekaj 
problemov, ki jih bo potrebno v bodoče upoštevati in rešiti. Člani SS bodo morali za 
svoje delo s strani OZS dobiti ustrezno veljavo in tudi motivacijo. Člani SS že leta delo 
opravljajo prostovoljno, neurejeno je nadomestilo za potovanja (tako je bilo tudi v tem 
mandatu). Urejenost tega področja še vedno smatram za motivacijski in poslovni 
minimum. Tu naj le omenim svetli žarek: tako generalni sekretar kot tudi direktor zveze 
sta se redno, tudi na svojo pobudo, udeleževala sej in z njuno pomočjo smo dorekli 
marsikaj, kar v preteklosti ni bilo možno. 
 
Na koncu mandata bi se zahvalil članom SS-a: Adiju Urnautu, dr. Tine Sattlerju, 
Radovanu Gačiču in Igorju Slobodniku. Prav tako se zahvaljujem direktorju zveze, Mitji 
Koželju, ki nas je vsaj poslušal in generalnemu sekretarju zveze, Gregorju Humerci, ki 
je poskušal udejaniti naše ideje. Zahvala gre tudi Damjanu Marinku za administrativno 
in strokovno pomoč, ki jo je nudil v času mandata. 
 
Največja zahvala pa gre članom OZS (klubom in posameznikom - povečini trenerjem), 
ki so predlagali, občasno nergali (kar ima pogosto večji efekt kot samo predlaganje), se 
odzivali na ankete in podajali svoja mnenja.  
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