
ZAPISNIK 2. seje SS OZS 

04.10.2016 

Prisotni: Jaroš Štekl, Boris Klokočovnik, Samo Miklavc, Damir Ocepek, Gregor Hribar, Damjan 

Marinko, 

 

Dnevni red : 

 

1. Obravnava dokumenta - Selekcijski proces slovenskih reprezentanc 

2. Obravnava dokumenta - Finančna konstrukcija reprezentanc mlajših selekcij 

3. Izbor selektorjev za reprezentance vseh kategorij 

4. Prihodnost ženske članske reprezentance 

5. Razno 

 

AD1) Člani SS OZS so obravnavali  dokument Selekcijski proces slovenskih reprezentanc in ga potrdili. 

Sprememba v tej sezoni je izbor igralk regijske reprezentance in sicer bo v letošnji sezoni na regijskem 

turnirju nastopili letnik 2003 pri dekletih in 2002 pri fantih.  

SKLEP: Dokument Selekcijski proces slovenskih reprezentanc se pošlje v potrditev predsedstvu 

Odbojkarske zveze Slovenije.  

AD2) Člani SS OZS so obravnavali  dokument Finančna konstrukcija reprezentanc mlajših selekcij in 

tudi tega soglasno potrdili, sprememba od predloga je samo višina nadomestila za trenerje in sicer 

namesto bruto zneska je obstoječi znesek neto.  

Vsi zneski, ki ga dobijo trenerji v reprezentancah so že tako nizki in zaradi tega so člani SS OZS tudi 

mnenja , da je 3 član trenerskega štaba (plačan) in da to ne bi smelo predstavljati prevelikega stroška za 

OZS. Prav tako pa oba dokumenta nalagata trenerjem določene odgovornosti in je zaradi tega še toliko 

bolj pomembno, da se sprejmeta in se na področju reprezentanc mlajših selekcij zagotovi red in 

transparentnost. 

 

SKLEP: Dokument Finančna konstrukcija reprezentanc mlajših selekcij se pošlje v potrditev 

predsedstvu Odbojkarske zveze Slovenije. 

AD3) Pri izboru selektorjev za vse reprezentančne selekcije se člani SS OZS strinjajo s tem , da imajo 

trenerji pogodbe do konca cikla Evropskega prvenstva (dečki/ce, kadeti/nje, mladinci-/ke) oz. za 

obdobje, ko igralci/igralke menjajo starostno kategorijo in nato lahko podaljšajo za naslednje obdobje. 

Izbor selektorjev mlajših kategorij bo potekal preko razpisa na katerega se imajo možnost prijaviti vsi 

kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa. SS OZS na osnovi tega, izbere primernega kandidata. 

AD4) Kar se tiče prihodnosti ženske članske reprezentance za naslednje obdobje, se člani SS OZS 

soglasno strinjajo, da ima glede nato, da se članski ženski reprezentanci ni uspelo uvrstiti na EP 2017, 



reprezentanca U–23 prednost pred člansko reprezentanco v naslednjem letu 2017 saj gostimo v Sloveniji 

SVETOVNO PRVENSTVO do U 23. Prav tako pa je potrebno poskrbeti za igralke, ki ne spadajo v to 

starostno kategorijo in so perspektivne za člansko reprezentanco. Program tekmovanj, ki se jih bodo 

omenjene reprezentance udeležile je v domeni trenerjev. SS OZS jih preuči in poda svoje mnenje 

predsedstvu OZS, ki te programe potrjuje. 

AD5) Pod točko razno so člani SS OZS razpravljali o finalu DP za mladince in mladinke, ki naj bi bil 

po koledarju tekmovanj za sezono 2016/2017 dne 24.12.2016 in prišli do zaključka , da bi bilo 

smiselno prestaviti finale mladincev in mladink na 18.12.2016. 

 

Zapisal:        predsednik SS OZS: 

Damjan Marinko       Jaroš Štekl  

                                   

 

                                    

 


