ZAPISNIK 1. seje SS OZS
19.09.2017

Prisotni: Jaroš Štekl, Boris Klokočovnik, Samo Miklavc (prisoten prek telefona), Gregor
Hribar, Damjan Marinko.

Dnevni red :
1. Pregled in ocena reprezentančnih akcij do sedaj;
2. Potrditev reprezentančnih trenerjev mlajših selekcij po končanem dvoletnem ciklusu;
3. Razno.
AD1) Člani SS OZS so pregledali in ocenili reprezentančne akcije in ugotovili, da je v splošnem
za njimi uspešno obdobje.
Članska moška reprezentanca se je uvrstila na Svetovno prvenstvo prvič v zgodovini slovenske
odbojke. Na kvalifikacijah v Ljubljani je zasedla 1. mesto. V Svetovni ligi v drugi jakostni
skupini je reprezentanca zasedla 1. mesto, kar jim je pred spremembo pravil omogočalo
napredovanje v prvo jakostno skupino. Na Evropskem prvenstvu je reprezentanca dosegla 8.
mesto.
Pomlajena članska ženska reprezentanca se je v drugem krogu kvalifikacij za Svetovno
prvenstvo dosegla 2. mesto in si s tem priborila nastop na tretjem kvalifikacijskem turnirju, kjer
pa jim ni uspela uvrstitev na SP. Kvalifikacijska turnirja za SP sta bila dobra popotnica za SP
U23, kjer je reprezentanca dosegla 2. mesto.
Kadetinje so dosegle 5. mesto na Evropskem prvenstvu, na Svetovnem prvenstvu pa 15. mesto.

AD2) Člani SS OZS so razpravljali tudi o selektorjih mlajših selekcij, ter tudi o pogojih za delo.
Glede na to, da se je zaključil cikel kadetov in kadetinj, ki prehajajo v starejše kategorije, so se
glede na sklep 2. seje SS OZS odločili, da OZS pripravi razpis za selektorja mladincev in
mladink. Poleg tega so razpravljali tudi o sestavi strokovnega štaba pri mlajših selekcijah in
zneskih, ki naj bi jih prejeli trenerji. Glede teh tem so sprejeli naslednje sklepe:
SKLEP: OZS objavi razpis za selektorja mladincev in za selektorja mladink. Vsi selektorji in
njihov strokovni štab, prejmejo dvoletne pogodbe v roku dveh tednov od potrditve.
SKLEP: Predlagana struktura strokovnega štaba in plačilo le – tega se pošlje v potrditev
predsedstvu Odbojkarske zveze Slovenije.

AD3) Pod točko razno so člani SS OZS razpravljali o organizaciji SP U23 in se strinjali, da je
bil organizacijsko zahteven projekt izpeljan zelo dobro.
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