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UVOD 

 

Odbojka se je v stotih letih obstoja razvila v dinamičen kolektivni šport, ki je med najbolj 

priljubljenimi in razširjenimi športnimi igrami tako pri nas, kot tudi v svetu. S tekmovalno 

odbojko se ukvarjajo športniki/ce vseh starostnih kategorij. V rekreativni obliki pa se z njo lahko 

ženske in moški ukvarjajo do pozne starosti. 

Z uvajanjem številnih sprememb na področju pravil in sistema igre, se je njena 

priljubljenost še dodatno povečala. K temu so v Sloveniji veliko pripomogli tudi uspešni nastopi 

reprezentanc in nekaterih klubov na mednarodnih prizoriščih. S kakovostjo in razširjenostjo 

slovenske odbojke v vseh pojavnih oblikah ne smemo biti nikoli povsem zadovoljni. Stremeti 

moramo k še večji popularnosti in boljšim rezultatom. Ključ do tega je izdelan in izpeljan sistem 

usmerjanja in selekcioniranja. To je zahteven proces, ki ga bomo uspešno zaključili samo s 

sistematičnim in strokovnim delom. Le s takim načinom dela lahko pričakujemo tudi vrhunske 

rezultate. 

Nagel razvoj odbojke zahteva od ljudi, ki delajo v odbojki strokovno usposobljenost, 

stalno ispopolnjevanje ter sistematično in organizirano delo.  

Slovenska odbojkarska šola, ki je opredeljena tako z usmeritvami Nacionalnega programa 

športa, kot tudi z njenimi cilji, je organizirana oblika izvajanja treniranje odbojke za nadarjene 

otroke in mladostnike, uvrščene v programe kakovostnega in vrhunskega športa. Razvoj 

vrhunskega športa zahteva iskanje novih, uspešnejših rešitev pri izbiri nadarjenih otrok in skrb za 

njihov celovit razvoj. Tekmovalni dosežek je samo eno od meril uspešnega dela z mladimi. Pot 

do vrhunskega dosežka je dolga, zato je treba začeti s sistematičnim strokovnim delom že zelo 

zgodaj. 

Projekt predvideva ustanovitev in aktivno delovanje Regijskih odbojkarskih šol. Regijske 

odbojkarske šole bodo izvajale program dela Slovenske odbojkarske šole. Nosilci dejavnosti v 

posameznih regijah bodo trenerji, zaposleni preko razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport, ki sofinancira plače trenerjev v programih nacionalnih panožnih športnih šol. 

 

CILJI PROJEKTA SLOVENSKE ODBOJKARSKE ŠOLE 

 

Osnovni namen izvajanja tega  projekta je povečati število mladih, ki se bodo ukvarjali z 

odbojko, zagotoviti učinkovit izbor najboljših odbojkaric in odbojkarjev in dvigniti kakovost 

dela v klubih in reprezentančnih vrstah tako, da bomo dosegali čim boljše mednarodne rezultate 

na nivoju klubov in reprezentanc. 

To bomo dosegli tako, da bomo :  

1. Spodbudili sistem delovanja Regijskih odbojkarskih  šol. 

2. Zagotovili kakovostni ter redni proces treniranja in tekmovanja mladih, nadarjenih 

športnikov.  Njihov razvoj bomo v povezavi s Fakulteto za šport redno spremljali  z  

meritvami. 

3. Izbrati ustrezne trenerje z izobrazbo športne smeri.  

4. Skrbeli za njihovo strokovno ispopolnjevanje.  

5. V proces treniranja mladih vključenih v Slovensko odbojkarsko šolo bi vključili 

pripravnike, katerih delo bo sofinanciralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

na podlagi letnega programa športa in objavljenega javnega razpisa za sofinanciranje 

pripravnikov. Z razpisom se določijo pogoji za izbiro kandidatov in njihove obveznosti 

po preteku pripravništva.  
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6. Štipendirali študente Fakultete za šport na podlagi letnega programa športa in 

objavljenega javnega razpisa z namenom, da se po končanem študiju zaposlijo v 

projektu.  

7. Zagotovili ustrezno povezavo z obstoječim šolskim sistemom in poizkušali kar največje 

število v projekt vključenih športnikov, na osnovi njihovih sposobnosti, usmeriti v sistem 

izobraževanja v športnih gimnazijah oziroma gimnazijah s športnimi oddelki; 

8. Zagotovili stabilno obliko sofinanciranja delovanja regijskih odbojkarskih šol; 

9. Neprestano spremljali in nadgrajevali delovanje regijskih odbojkarskih šol. 

10. Trenerji, vključeni v projekt Slovenske odbojkarske šole vključiti v delo Odbojkarske 

zveze Slovenije ( regijski centri, SOŠ, SOT, reprezentančni programi… ). 

 

 

UDELEŽENCI PROJEKTA  

 

1. Strokovni svet OZS 

2. Trenerji – nosilci dela v posameznih regijah (regijski predstavniki) 

3. Trenerji v klubih 

4. Trenerji reprezentanc OZS 

5. Športniki/ce v klubih, ki tekmujejo na različnih tekmovalnih nivojih 

6. Športniki/ce, ki so vključeni v delo regijske odbojkarske šole  

7. Športniki/ce – reprezentanti/tke   

 

SMERNICE - USMERITVE V DELOVANJU SLOVENSKE ODBOJKARSKE ŠOLE  

 

Strokovni svet OZS 

Strokovni svet potrdi oz. oblikuje  program dela Slovenske odbojkarske šole. Prav tako preverja 

in potrjuje predloge programov posameznih regijskih odbojkarskih šol. Zadolžen je za 

spremljanje in oceno kvalitete dela regijskih predstavnikov. Ob kandidaturi na mesto, razpisano 

z razpisom MIZŠ, oceni kandidata in po potrebi rangira vloge. V skladu z normativi in 

zakonskimi določili odreja obseg zaposlitve regijskih predstavnikov. 

 

Trenerji  

Regijski predstavniki bodo trenerji, ki so se že dokazali pri delu z mladimi odbojkarji v klubih ali 

v reprezentancah OZS. Naloga regijskih predstavnikov bo pomoč pri organizaciji dela v 

posameznih klubih in neposredno delo z mladimi. Pomagali bodo klubom pri usmerjanju otrok v 

odbojko in delu z mladimi, iskali možnosti sodelovanja z osnovnimi šolami in drugimi dejavniki 

na območju regije, z namenom povečevati število vključenih mladih v proces treniranja odbojke 

(predvsem v začetnih selekcijah). Nudili bodo pomoč klubom pri organizaciji in izvedbi 

regijskih tekmovanj mladih. Spremljali bodo napredek najbolj nadarjenih igralcev in jih 

evidentirali, kot morebitne kandidate za regijsko reprezentanco. Izvedli bodo vsakoletni izbor v 

slovenske reprezentance v mlajših kategorijah. Po potrebi bodo delovali tudi v reprezentančnih 

programih. 

V sodelovanju s športnimi koordinatorji gimnazij s športnimi oddelki, Odbojkarsko zvezo 

Slovenije in odbojkarskimi klubi bodo spodbujali nadarjene odbojkarice in odbojkarje za vpis v 

(odbojkarske) športne razrede. 

V projekt bodo vključeni tudi pripravniki, ki bodo delali pod vodstvom trenerjev-mentorjev. 

Trenerji mentorji morajo imeti enega od nazivov: mentor, svetovalec ali svetnik. Ministrstvo za 
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izobraževanje, znanost in šport vsako leto razpisuje možnost zaposlitve trenerjev pripravnikov. V 

okviru projekta Slovenske odbojkarske šole bomo kandidirali na ta razpis. 

Dolgoročni cilj projekta je, da bi pri delu regijskih odbojkarskih šol sodelovalo čimveč trenerjev 

(zaposlenih preko projekta panožnih šol) trenerjev, ki bodo zagotavljali dvig kvalitete odbojke.  

Trenerji, vključeni v projekt, morajo svoje delo zastaviti široko in svoje znanje ter izkušnje 

posredovati tudi ostalim trenerjem in izvajalcem, ki delajo z mladimi športniki v klubih, hkrati 

pa neprestano skrbeti za svoje strokovno izpopolnjevanje. 

 

 

Športniki /ce 

Izbor bodočih odbojkaric in odbojkarjev je v začetni fazi zastavljen zelo široko. V začetnem delu 

je pomembno vzpostavljati stik s starši. Brez njihove podpore je delo z mladimi kratkoročna 

naložba. Starše je potrebno seznanjati s programom dela v klubu in jim dati možnost 

sodelovanja. 

Ob napredovanju je potrebno nadarjenim nuditi boljše pogoje, jih usmerjati v šole s športnimi 

oddelki in omogočiti sodelovanje tako v regijskih kot tudi državnih reprezentancah, če se 

uvrstijo vanje. 

Športnikom/cam, ki ne zadostijo pogojem v procesu selekcije, je potrebno ponuditi možnost 

ukvarjanja z odbojko v rekreativnem smislu in jih usmerjati v organizacijsko delo, sodniške 

vrste,… 

Ker je ena od temeljnih zahtev športne šole organizirano sodelovanje s šolskim sistemom, je 

naloga trenerjev, da vplivajo na športnika tudi v pedagoškem smislu: vplivajo nanj, da se redno 

in kvalitetno šolajo in šolanje tudi zaključijo. 

Športnikom/cam je treba omogočiti redno spremljavo stopnje treniranosti s primerljivimi testi v 

njihovi starosti v klubskih sredinah, boljšim pa v reprezentančnih vrstah v sodelovanju s 

Fakulteto za šport - Inštitutom za šport.  

 

 

Regijska odbojkarska šola mora imeti :  

 Ustrezno število športnikov in športnic, ki morajo biti uvrščeni v redni tekmovalni sistem 

nacionalne športne zveze.  

 Primeren trenerski kader (ustrezna izobrazba oziroma usposobljenost)  

 Ustrezen program z jasno opredeljenim dolgoročnim načrtom dela. 

 Usklajenost programa s programom OZS (program potrdi najvišji strokovni organ zveze 

– SS OZS).  

 Materialne in finančne možnosti za izpeljavo tega programa.  

 Organizirano sodelovanje s šolskim sistemom; 
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ORGANIZACIJSKA SHEMA PŠŠ OZS 

 

a) Način zagotavljanja decentralizacije izvajanja programov 

 

V Odbojkarsko zvezo Slovenije so vključene naslednje regije: 

 

REGIJE ŠTEVILO 

DRUŠTEV 

ŠT. ZAPOSLENIH 

TRENERJEV v PŠŠ 

Ljubljanska regija z okolico 12 1 

Primorska regija 10 1 

Gorenjska regija 10 2 

Dolenjska regija 12 0 

Maribor z okolico in Pomurska regija 23 2 

Koroška regija s Celjsko regijo 24 2 

 

b) Način povezovanja med zvezo in društvi 

 

Odbojkarska zveza se predstavlja v PŠŠ kot nosilec programa in je zadolžena za koordinacijo in 

nadzor izvajalcev-društev na svojih področjih. Naloga zveze je omogočiti kakovostnim in 

vrhunskim igralcem ustrezne pogoje za kvaliteten razvoj. To so strokovno organizirane 

reprezentančne priprave, tekmovanja, vikend treningi,… 

Društva oz. izvajalci v prvi fazi skrbijo za selekcije mladih, ki jih postopoma izoblikujejo v 

kvalitetne igralce. Hkrati skrbijo za ustrezen trenažni in tekmovalni proces skozi leto s 

primernim trenerjem.  

Povezovanje med zvezo in društvi vidimo v smislu koordiniranja zveze, ki pripravi strategijo 

PŠŠ in avtonomnosti posameznih društev, ki pripravijo svoje programe z ustreznimi urniki vadbe 

(količinskimi in vsebinskimi) usklajene s strategijo OZS. 

 

c) Vertikalni nivoji organiziranosti  

 

Športna panoga odbojka je organizirana po naslednji vertikalni shemi. 

Najvišja oz. krovna organizacija je Mednarodna odbojkarska zveza (FIVB) pod njo je Evropska 

odbojkarska zveza (CEV). Odbojkarska zveza Slovenije je članica obeh. OZS je razdeljena na 6 

regij znotraj katerih delujejo društva oz. klubi. Društva delujejo na šolah in imajo svoje sekcije. 

 
FIVB 
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SHEMA ORGANIZACIJE  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenutno je v programu PŠŠ zaposlenih 8 trenerjev; cilj OZS je, da bi zaposlili vsaj 12 trenerjev 

in sicer v vsako od regij po dva trenerja. 

LJUBLJANSKA REGIJA 
Z OKOLICO  

 
 
OK KAMNIK 
OK ACH VOLLEY 
ŠD BREZOVICA 
ŠD FITT ČRNUČE 
OK LOGATEC 
CALCIT LJUBLJANA 
ŽOK TABOR 
ŽOK ŠENTVID 
OD KRIM 
ŠD OLIMP 
ŽOK DOMŽALE 
OK LJUBLJANA VOLLEY 

 

KOROŠKA REGIJA s 
CELJSKO REGIJO 
 

 
OK FUŽINAR 
OK Š. TOPOLŠICA 
OK MEŽICA 
OK MISLINJA 
OK SIP ŠEMPETER 
OK PREVALJE 
OK SP. SAVINJSKA 
ŽOK MISLINJA 
OK COMET ZREČE 
OK PARTIZAN ČRNA 
OK DRAVOGRAD 
OK PREBOLD 
OK KAJUH ŠOŠTANJ 
OK BRASLOVČE 
OK SAVINJA CELJE 
OK FEDRCA 

OK VUZENICA 

ŽOK VUZENICA 

OK SLOVENJ GRADEC 

OK KLS  LJUBNO 

OK MOZIRJE 

OK CELJE 

OK RADLJE 

ŠD BRASLOVČE 

MARIBOR Z OKOLICO IN 
POMURSKA REGIJA 
 
  
OK MARIBOR 
OK BISTRICA 
DŠR MURSKA SOBOTA 
OK HOČE 
OK TURBINA 
OK LJUTOMER 
OK FRAM 
OK BELTINCI 
OK POLJČANE 
OK BENEDIKT 
OK NOVA KBM BRANIK 
ŽOK PTUJ 
ŽOK LJUTOMER 
OK FORMIS ROGOZA 
OK  TABOR MARIBOR 
OK RUŠE 
ŠK POMURJE 10 
OK  RADENCI 
ŽOK PUCONCI 
OK  GALEJA VEGA 
OK LENDAVA 
PRO VOLLEY 

IOK ZOJA 

 

 

 
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

STROKOVNI SVET 

SLOVENSKA ODBOJKARSKA ŠOLA 

GORENJSKA REGIJA  
 
OK BLED 
OK TRIGLAV 
OK LUBNIK 
OK ŽIROVNICA 
OK GORJE 
ŠD KROPA 
OK MLADI JESENICE 
ŽOK P. ŠK. LOKA 
ŽOK TRIGLAV KRANJ 
OK BOHINJ 

PRIMORSKA REGIJA  
 
OK SALONIT 
ŠD GO ŠPORT 
OK LUKA KOPER 
OK GORICA 
ŽOK IZOLA 
OK IZOLA 
OK PIRAN 
OK ANKARAN HRVATINI 
OK NEPTUN KANAL 
VC PORTOROŽ 

 

DOLENJSKA REGIJA       
                      

 
MOK KRKA 
TPV NOVO MESTO 
OK ŽUŽEMBERK 
MOK  KOČEVJE 
OK MOKRONOG 
OK SEMIČ 
ŽOK KOČEVJE 
OD FLIP-FLOP 
OK ČRNOMELJ 
OD BRESTANICA 
ŠD KOSTANJEVICA 
POK KRŠKO 
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ZAGOTAVLJANJE FINANČNIH VIROV ZA RAZVOJ PŠŠ 

 

Program PŠŠ je obsežen projekt, ki zahteva sodelovaje lokalne in nacionalne ravni pri 

zagotavljanju finančnih sredstev. 

Društva si zagotavljajo finančna sredstva iz lokalnih skupnosti, sponzorjev in prispevkov staršev. 

S tem omogočajo igralcem ustrezne pogoje vadbe (zadostno število ur za izvajanje vadbe, 

pripomočke,..) in pod strokovnim delavcem vodene treninge in tekmovanja. 

Zveza pa zagotavlja sredstva iz ministrstva, fundacije za šport, participacije društev in 

sponzorstva. V ta namen prireja reprezentančne priprave in tekmovanja za igralce vključene v 

program PŠŠ. 

 

SLOVENSKA ODBOJKARSKA ŠOLA IN ŠPORTNI RAZREDI 

 

V državah, ki so odbojkarsko bolj razvite (Nemčija, Rusija, Belorusija, Slovaška, Nizozemska 

itd…)  je delo kadetskih in mladinskih reprezentanc zastavljeno na način kakršnega postopno 

uvajamo tudi že v slovenski prostor. Nadarjene mlade športnike usmerjajo in združujejo v 

športne razrede oziroma športne šole že v prvem letniku srednje šole. Zagotovijo jim optimalne 

materialne in ostale pogoje, ki so potrebni za kvalitetno delo v športu in srednješolskem 

izobraževanju. Nato ta skupina tekom štiriletnega šolanja deluje po programu reprezentanc v 

okviru NPŠZ. 

Pri nas je tak način dela opisan v projektu «ŠPORTNI ODDELKI INTERNATSKEGA TIPA 

NA GIMNAZIJI ŠIŠKA » 

Prednosti tovrstnega načina dela: 

 

 izbor perspektivnih športnikov 

 jedro slovenskih kadetskih in mladinskih reprezentanc 

 boljše nadzorovanje učnega uspeha športnikov 

 dobro sodelovanje med šolo, starši ter športnikom in trenerjem 

 treninge vodijo strokovno usposobljeni trenerji in športni pedagogi 

 program dela je usklajen s strokovnim programom NPŠZ 

 boljši materialni pogoji dela 

 ugodni termini za treninge 

 večje število treningov  

 uigranost reprezentančne vrste in enoten način dela 

 vrhunski rezultat  

 

SKLEP 

 

Osnovna ideja dolgoročnega programa Odbojkarske zveze Slovenije »Slovenska odbojkarska 

šola« je vzpostavitev dela v regijskih odbojkarskih šolah. Delo bodo vodili profesionalni športni 

delavci, zaposleni preko projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Panožne športne 

šole. Regijski predstavniki bodo odbojkarski delavci, katerih naloga bo stremeti k uvajanju 

novosti ob načrtovanju in delu z mladimi. Izkoriščati nove načine dela in sodelovanja z drugimi 

ustanovami kot  so primer gimnazije s športnimi razredi v katerih se dijaki športniki lahko še 

bolje in lažje dokazujejo v športu in usklajujejo svoje šolske obveznosti. 
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Na novo zasnovana Slovenska odbojkarska šola predvideva razširitev baze – dela z začetniki. 

Prav tako predstavlja korak naprej v smeri še bolj strokovnega in sistematičnega dela z mladimi, 

ter možnosti za doseganje vrhunskih rezultatov na klubskem in na državnem nivoju. 

 

 V prihodnjih letih naj bi vsaka regija imela regijskega predstavnika in več trenerjev zaposlenih 

preko projekta panožnih športnih šol. Z njihovo pomočjo se  vzpostavi sistem izbora regijskih 

reprezentanc in realizacija priprav širšega izbora  državnih reprezentanc mladih kategorij.  

Primer modela izbora: 

 

1. Izbor regijskih reprezentanc: Priprave organizirane v določenem terminu na pobudo 

»regijskega zastopnika«. Zastopnik izbere ekipo najboljših deklic oz. dečkov, ki bodo 

zastopali/e regijo na turnirju regijskih reprezentanc. 

2. Turnir regijskih reprezentanc: 

Turnir, ki ga organizira vsakič druga regija (organizator je regijski predstavnik). Selektor 

reprezentance deklic oz dečkov, skupaj z regijskimi predstavniki in trenerji klubov , opravi 

širši izbor reprezentance (18 kandidatov/atk). 

3. Priprave širšega izbora reprezentance (SOŠ  5 – 7 dni).Selektor reprezentance deklic oz 

dečkov, skupaj z regijskimi predstavniki in trenerji klubov, opravi širši izbor reprezentance 

(18 kandidatov/atk). 

4. Uradni turnir reprezentance SLO (Povezovanje s sosednjimi državami ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 27.01.2016                                                         Strokovni svet Odbojkarske zveze   

                                                                                                                  Slovenije                             

1.regija 

2.regija 
3.regija 4.regija 

5.regija 

6.regija 

DVODNEVNI TURNIR REGIJ 

           Program priprav 

Uradna tekma-turnir 


