
ZAPISNIK 2. seje SS OZS 

24.02.2020 v Šempetru  

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

Metod Ropret, Damjan Marinko, Marko Zadražnik, Gregor Humerca, člani TRK ob 15:30 pri 

6. točki. 

Dnevni red : 

1. Ženska članska reprezentanca 

2. Naturalizacija igralk in igralcev 

3. Trenerji zaposleni na OZS prek projekta Panožne športne šole 

4. Izobraževanje trenerjev 

5. Trenerji mlajših selekcij 

6. Pravila in sistem tekmovanj za sezono 2020/21 (15:30 – vabljeni vsi člani TRK) 

7. Razno 

 

AD1) Člani SS OZS in ostali so obravnavali žensko člansko reprezentanco. Pogodba s 

selektorjem Chiappinijem je potekla in mnenja o podaljšanju pogodbe so bile deljena . Kljub 

temu, da se je reprezentanca drugič uvrstila na EP in osvojila 2.mesto v srebrni EL 2019 

razmere/vzdušje v reprezentanci niso na najvišjem nivoju. Rezultati niso slabi ostaja pa priokus 

, da bi bilo možno iztržiti več vendar ostaja dejstvo, da je bilo kar nekaj odpovedi igralk tako 

za EP kot tudi za srebrno EL 2019. Zaradi vseh teh dejstev je bil sprejet sklep 

SKLEP: Predsednik SS OZS in generalni sekretar opravita razgovore s ključnimi igralkami o 

njihovem mnenju o selektorju in pa pripravljenosti sodelovanja v vseh tekmovanjih , ki sledijo 

v letu 2020. 

AD2) Člani SS OZS so obravnavali predlog podan s strani menedžerjev o naturalizaciji 

nekaterih igralk in igralcev in sprejeli naslednji sklep: 

SKLEP: Odbojkarska zveza Slovenije v tem trenutku razpolago z dovolj kvalitetnimi igralkami 

in igralci in ne bo sprožila nobenih postopkov za izredne naturalizacije. 

AD3) Člani SS OZS so glede nato, da s koncem februarja potečejo štiriletni mandat trenerjem 

zaposlenih v projektu PŠŠ obravnavali kandidate za naslednji štiriletni ciklus in sprejeli sklep: 

SKLEP: Člani SS OZS izdajajo pozitivno mnenje o kandidatih in kandidatkah za naslednji 

štiriletni ciklus programa PŠŠ: 

- Jež Mitja    - Cof Živa 

- Možič Peter    - Knafelc Rok 

- Pušnik Dejan   - Božič Mojca 



AD4) Zaradi nekaterih pripomb na SS OZS okoli usposabljanja trenerjev so člani obravnavali 

tudi to problematiko in sprejeli sklep: 

SKLEP: Usposabljanje in izobraževanje je v domeni DOTS in vsi člani SS OZS so enotnega 

mnenja, da je potrebno izobraževanje in usposabljanje bolj prilagoditi potrebam po trenerskem 

kadru. 

AD5) SS OZS je postavil trenerje mlajših selekcij za naslednje obdobje: 

- U 20 KŠELA IZTOK   - U 19 KLOKOČOVNIK BORIS 

- U 18 KEDAČIČ ZORAN  - U 17 MIKLAVC SAMO 

- U 17 KŠELA IZTOK   - U 16 COF ŽIVA 

AD6) SS OZS in TRK OZS so razpravljali o pravilih za naslednjo sezono in sprejeli nekaj 

novosti, ki jih bodo dali v obravnavo tudi klubom. 

 

AD7) Pod točko razno ni bilo razprave. 

 

Zapisal: Damjan Marinko     predsednik SS OZS: Jaroš Štekl 

                               

                                   


