
ZAPISNIK 4. seje SS OZS 
ki je bila 21.02.2012 

 
 
Prisotni:  

M. Zadražnik, Sattler T., Gačič R., Urnaut A.  

Ostali vabljeni: Koželj M., Humerca G., Marinko D. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje 

2. Plan dela reprezentančnih selekcij v sezoni 2011/2012 in 2012/2013 (Koželj,Humerca) 

3. Izbor selektorja ženske mladinske reprezentance 

4. Razno 

 

AD 1) Zapisnik zadnje seje je bil soglasno potrjen.  

Potrebno je samo ponovno pozvati selektorja v odbojki na mivki, da odda poročilo za preteklo 

obdobje. 

 

AD 2) Direktor OZS Koželj Mitja na kratko predstavi finančno situacijo zveze in glede na to, 

da bomo v letošnjem letu dobili manj sredstev od Fundacije za šport (cca. 30%) bo potrebno 

zmanjšati tudi obseg dela v vseh reprezentančnih selekcijah. G. Koželj prav tako pove, da smo 

v letošnjem letu dobili organizacijo treh kvalifikacijskih turnirjev za Evropsko prvenstvo in 

sicer dva članska turnirja, ki bosta v septembru (moški in ženski) in ženski mladinski turnir, ki 

bo že v začetku aprila v Novi Gorici.  

Predsednik SS Zadražnik Marko seznani ostale člane o razgovorih, ki jih je opravil s trenerji 

vseh selekcij. Klokočovnik Boris je zaradi službenih obveznosti dokončno odstopil kot 

selektor mladinske ženske reprezentance.  

 

SKLEP 1: Z vsemi reprezentančnimi trenerji je potrebno pred začetkom akcij podpisati 

pogodbe o sodelovanju. 

 

SKLEP 2: Reprezentančni trenerji v nižjih kategorijah so postavljeni za obdobje od starejših 

dečkov/deklic pa do mladincev/mladink (konca akcij). 

 

SKLEP 3: Predsednik SS opravi še razgovor s Kšelo Iztokom za selektorja kadetske 

reprezentance.  

 

AD 3)  Zaradi odstopa Klokočovnik Borisa z mesta selektorja ženske mladinske 

reprezentance je strokovni svet obravnaval dve kandidature za novega selektorja in sicer 

predlog OK LUKE KOPER - Časar Jože in predlog direktorja zveze Koželj Mitje - Najdič 

Bruno in sprejel nasldnji sklep. 

 

SKLEP 4: 

 

Strokovni svet predlaga v potrditev predsedstvu OZS za novega selektorja mladinske ženske 

reprezentance NAJDIČ BRUNA. 

 



AD 4)  Pod točko razno je predsednik SS Zadražnik Marko glede na to, da bo skupščina OZS 

v mesecu maju predlagal, da člani SS do 5. maja pošljejo svoje predloge o zaslužnih članih za 

podelitev nagrad. 

 

SKLEP 5: Člana SS OZS Sattler Tine in Gačič Radovan opravita razgovor s koordinatorjem 

komisije za odbojko na mivki o pristojnostih komisije. 

 

 

Zapisal:                   predsednik SS OZS: 

Marinko Damjan                 Dr. Zadražnik Marko 


