ZAPISNIK 1. seje SS OZS
11.06.2016
Prisotni: Jaroš Štekl, Samo Miklavc, Gregor Hribar, Boris Klokočovnik, Damir Ocepek, Marinko
Damjan, Zadražnik Marko

Dnevni red :
1. Nagovor predsednika SS in predstavitev članov SS
2. Plan in način dela SS OZS
3. Evropsko prvenstvo za U16 dekleta in U17 fantje
4. Reprezentančni trenerji za fante letnik 2001 in dekleta 2002
5. Izobraževanje in potrjevanje licenc
6. Predstavitev možne oblike igranja 6:6 v mlajših kategorijah
7. Novi zakon o športu
8. Razno

AD1) Predsednik SS OZS Jaroš Štekl predstavi nove člane SS OZS in svoj plan dela.
AD2) Predsednik SS OZS Jaroš Štekl predlaga, da se do naslednje seje SS pregledajo plani dela vseh
reprezentančnih trenerjev.
SKLEP: SS določi Samota Miklavca in Gregorja Hribarja, da pregledata in uredita vsa poročila moških
reprezentančnih trenerjev. Jaroša Štekla ter Borisa Klokočovnika pa, da pregledata in uredita vsa
poročila reprezentančnih trenerjev v ženskih reprezentancah.
SS predlaga Predsedstvu OZS, da se pri sklepanju pogodb z reprezentančnimi trenerji v pogodbo poleg
plana dela vključi tudi končno poročilo s statistiko in meritvami, ter profilom posamezne igralke, ki bo
v pomoč tudi drugim trenerjem.
AD3) Predsednik SS OZS Jaroš Štekl predlaga, da se na Evropsko prvenstvo v mlajših kategorijah, kar je
novost to leto, prijavi tudi naše igralce in igralke. V kategorijo U16 deklice in U17 dečke.
SKLEP: SS predlaga Predsedstvu OZS, da v najkrajšem možnem času zagotovi igranje na EP tem
starostnim skupinam.
AD4) Člani SS OZS predlagajo kandidata za reprezentančnega trenerja fantov (letnik 2001) Iztoka Kšelo
in za reprezentančnega trenerja deklet (letnik 2002) Borisa Klokočovnika.
AD5) Izobraževanje in potrjevanje licenc trenerjev.
SKLEP: Člani SS so mnenja, da je potrebno bolj sprotno in ažurno obveščanje klubov kdaj in kako bo
potekalo izobraževanje. Gregor Hribar se zaveže, da bo to storjeno s strani DOTS.

AD6) Predsednik SS OZS Jaroš Štekl predlaga spremembe pri kategoriji mala odbojka in sicer, da se
uvede zadnje leto male odbojke že sistem, ki bi omogočal lažji prehod na sistem 6:6 in igrišče
velikosti 9x9 m.
SKLEP: Na trenerski akademiji se predstavi opcija, kjer bi v zadnjo leto male odbojke uvedli sistem 6:6
s prilagojenimi pravili. Klubi nato v roku desetih mesecev podajo svoje predloge,pobude in mnenja.
AD7) Zakon o športu prinaša določene spremembe, ki se nanašajo na odbojko. Dr. Zadražnik Marko
predstavi članom SS OZS bistvene spremembe v novem Zakonu o športu , ki se tičejo stroke. Seveda
so vse te spremembe zaenkrat še neuradne. Odškodnine pri prestopih igralk in igralcev naj bi ostale v
pristojnosti nacionalnih panožnih zvez. Se pa obetajo spremembe pri usposabljanju strokovnih
delavcev in sicer naj bi bilo že na prvi stopnji usposabljanja potrebno opraviti splošne vsebine , ki pa
jih bodo nacionalne panožne zveze lahko izvajale same seveda s predavatelji, ki bodo potrjeni s strani
akreditacijske komisije.

AD8) Pod točko so člani SS OZS razpravljali o koledarju tekmovanj predvsem o tekmovanjih v nižjih
kategorijah (več tekem) , kjer pa je potrebno upoštevati , da pri dekletih nastopajo nekatere igralke v
treh ali več kategorijah in je zato zelo težko narediti koledar, da bi v vseh kategorijah imeli več tekem
od obstoječega stanja. Prav tako je bila debata o zmanjševanju števila ekip v 1 DOL .
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