
 
 

 
ZAPISNIK 2. seje SS OZS 

ki je bila 04.10.2011 
 

 
Prisotni:  

M. Zadražnik, Sattler T., Gačič R., Urnaut A., Koželj M., Maček B., Humerca G., Marinko D. 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje  

2. Reprezentančna problematika  

3. Problematika sprejemanja pravilnikov in pravil  

4. Razno  

 

AD 1)  

Zapisnik zadnje seje je bil soglasno potrjen.  

 

AD 2) 

 

1.) Strokovni svet je najprej obravnaval poročilo ženskega selektorja Kozamernik Tilna in ga 

tudi sprejel saj je poročilo glede na to, da ženska reprezentanca ni imela nobenih uradnih 

akcij, dovolj izčrpno in strokovno.  

Delo selektorja je ocenjeno zelo uspešno in tudi načrti za naprej imajo prave smernice. 

 

2.) Poročilo moškega selektorja je bilo prav tako obravnavano in na poročilo je bilo nekaj 

pripomb: 

Gačič Radovan meni, da mora biti poročilo bolj strokovno (statistični podatki, zdr. 

poročilo…). Pomočnik trenerja odgovori na vprašanja SS o sestavi ekipe (Ropret ?, Čebulj ?) 

in po njegovem je bila ekipa za Evropsko sestavljena tako, kot je bilo v tistem trenutku 

najboljše za ekipo. Saj je bil Planinc v vseh pripravljalnih tekmah boljši na sprejemu servisa 

kot Čebulj, prav tako pa smo na mestu drugega podajalca rabili izkušenega podajalca, ki 

lahko kadarkoli vstopi v igro. Bolj natančen odgovor pa on kot pomočnik ne more dati. 

Sklep SS glede poročila selektorja moške reprezentance se glasi: 

 

Oddano poročilo se sprejme, le da ga je potrebno dopolniti s poročilom statistika, 

poročilom zdravniške službe, kakšni so načrti za prihodnost in kaj je po mnenju 

strokovnega štaba še potrebno pri organizaciji priprav.. 

 

Selektorja obeh reprezentanc do novega leta skličeta sestanek vseh trenerjev reprezentanc 

(Koželj in Humerca pripravita predlog plačila in povrnitev potnih stroškov za vse 

reprezentančne trenerje). 

Marinko in Humerca skličeta sestanek vseh trenerjev panožnih športnih šol in jih seznanita s 

podpisom novega aneksa k pogodbi, ki opredeljuje kaj in koliko naj bi trenerji PŠŠ opravili 

dela za OZS. (potrebno je narediti stroškovnik o urah , kilometrini….- Dr. Zadražnik ) 

Strokovni sodelavec pripravi program akcij vseh reprezentanc do leta 2016. 

 



AD 3)   

Strokovni svet je glede na zadnje pripetljaje okoli sprememb pravilnikov in pravil sprejel 

naslednjo časovnico sprejemanja predlogov in potrjevanja sprememb pravilnikov in pravil: 

 

1. do 28.02. Brane zbere predloge in pripombe klubov in ostalih 

2. do konca marca mora SS in TK obravnavati prejete predloge in pripombe 

3. v aprilu se spremembe pošljejo klubom 

4. v maju se pravilniki sprejmejo in pošljejo v potrditev predsedstvu 

 

AD 4)  

Obvestiti je potrebno Kunčič Anko in predstavnika MŠŠ o spremembi pravil pri st. dečkih in 

deklicah. 

Pozove se selektorja reprezentanc v odbojki na mivki, da odda poročilo. 

Predsednik SS je ostale člane SS seznanil, da je namesto Slobodnik Igorja predlagal v 

potrditev predsedstvu Klokočovnik Borisa. 

 

 

Zapisal:                   predsednik SS OZS: 

Marinko Damjan                 Dr. Zadražnik Marko 
 

 

 


