
ZAPISNIK 1. seje SS OZS 

                                                     ki je bila 14.11.2013 

 

 

Prisotni: Marko Zadražnik, Gregor Hribar, Adi Urnaut, Tine Sattler (skype), Ropret Metod, 

Humerca Gregor, Marinko Damjan 

Opravičeno odsotni: Skarlovnik Urška 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. obravnava poročil selektorja moške reprezentance in obeh kadetskih reprezentanc 

3. izbor novih trenerjev kadetskih reprezentanc 

4. PODPORA VREDNOTENJU DOSEŽKOV NA UNIVERZIJADAH IN 

SVETOVNIH UNIVERZITETNIH PRVENSTVIH V OKVIRU KATEGORIZACIJE 

OKS-ZŠZ  

5. razno             

 

AD 1). Člani SS OZS so pregledali zapisnik zadnje seje in sprejeli sklep. 

 

SKLEP 1: Potrdi se zapisnik 3. seje skupne Strokovnega sveta OZS in TK OZS 

 

AD 2).  

 

1.) Prisotni člani SS OZS so najprej obravnavali poročilo selektorja moške članske 

reprezentance Luke Slabeta. Člani SS OZS so selektorju zastavili različna vprašanja glede 

stanja v reprezentanci, dela na pripravah in pa samega vodenja treningov in tekem. Luka 

Slabe je na vsa vprašanja odgovoril in pojasnil vse o stanju v reprezentanci, o njegovem 

načinu dela, ki ga je izvajal z reprezentanti in pa o prihodnosti in ciljih te reprezentance na 

naslednjih akcijah se pravi na kvalifikacijah za SP in EP. Njegovi cilji so visoki se pravi 

uvrstitev tako na SP kot na EP. V drugem ciklusu priprav za kvalifikacij za EP bi pripravam 

pridružil že nekatere mlade. Luka si za prihodnost želi samo dodatnega statistika, ki bi ga 

razbremenil okoli priprav na tekme, ki mu je do sedaj vzelo veliko časa. 

Po kratkotrajni debati med člani in selektorjem so si bili člani SS OZS enotni , da se poročilo 

sprejme. 

 

SKLEP 2: Poročilo selektorja moške članske reprezentance Luka Slabeta je sprejeto. 

 

2.) Drugo poročilo, ki so ga člani SS OZS obravnavali je bilo poročilo selektorja kadetske 

moške reprezentance Iztoka Kšele. Na to poročilo ni bilo pripomb in niti vprašanj.  

Selektor Kšela pa je na kratko povzel svojo poročilo in povedal , da imajo vsaj 3-4 igralci te 

reprezentance potencial tudi za člansko reprezentanco. Edini spodrsljaj, ki so ga naredili na 

EP je bil poraz z Avstrijo, ki pa ima reprezentanco že 4 leta skupaj. Pohvalil je delo nekaterih 

staršev in pa pomoč OK Braslovč in OK Šempetra pri organizaciji priprav. Edina želja za 

prihodnost je dodatni statistik namesto Ježa, ki ga bi potreboval na treningih. 

 

SKLEP 3: Poročilo selektorja moške kadetske reprezentance Iztoka Kšele je sprejeto. 

 



3.) Zadnje poročilo, ki so ga obravnavali člani SS OZS je bilo poročilo selektorja kadetske 

ženske reprezentance Jožeta Časarja. 

Vsi člani SS OZS so čestitali selektorju za dosežene rezultate, hkrati pa mu je bilo povedano, 

da rezultati niso sporni, je pa sporno obnašanje in odnos do predstavnikov OZS, ki pa ni bilo 

na nivoju, kot bi ga selektor ene od reprezentanc moral imeti.  

Časar pove, da ni imel časa za pisanje poročila in da je tudi vse kritike , ki jih je napisal v 

poročilo napisal dobronamerno. Edini večji problem, ki ga je imel je bil prevoz na igre EYOF 

2013, ki je po njegovem preveč izčrpal igralke. Generalni sekretar Humerca G. Odgovori, da 

je skupaj s strokovnim sodelavcem naredil vse , da bi reprezentaca potovala na igre in nato 

naprej z avionom, vendar je bil znesek , ki so ga zahtevali za doplačilo na FIVB previsok. 

Kot so si bili člani SS OZS enotni, da so bili rezultati izvrstni, so bili tudi enotni pri tem , da 

se poročilo Časarje ne sprejme in ga je potrebno dopolniti in ponovno obravnavati. 

 

SKLEP 4: Poročilo selektorja ženske kadetske reprezentance Jožeta Časarja se ne sprejme in 

ga je potrebno dopolniti in ponovno obravnavati. 

 

 

AD 3).  

Po razgovorih znotraj SS so člani SS OZS predlagali naslednje trenerje v potrditev 

predsedstvu OZS: 

 

 kadeti, dečki   MIKLAVC SAMO 

 kadetinje, deklice  GORBACHOV OLEG 

 mladinci   KŠELA IZTOK 

 mladinke   ČASAR JOŽE 

 

 

AD 4).  

SS OZS ni podal pozitivnega mnenja o vrednotenju dosežkov na univerzijadah in svetovnih 

univerzitetnih prvenstvih v okviru kategorizacije OKS - ZŠZ 

 

AD 5).  

Pod točko razno je SATTLER Tine predlagal , da se začne evindetirati kandidate za selektorje 

reprezentanc v vseh kategorijah in si s tem narediti listo potencialnih kandidatov za selektorje. 

Prav tako so pod točko razno člani SS OZS razpravljali o kandidatu za selektorja ženske 

članske reprezentance, kjer sta dva kandidata in sicer Kozamernik Tilen in Najdič Bruno. 

Razgovor z obema kandidatoma bo opravljen še ta mesec. 

 

Zapisal:                   predsednik SS OZS: 

Marinko Damjan                 Dr. Zadražnik Marko 

 

                                                           


