ZAPISNIK 1. seje SS OZS
11.03.2022 (preko zoom-a)
Prisotni:
Jaroš Štekl, Boris Klokočovnik, Samo Miklavc, Gregor Hribar, Damjan Marinko,
Dnevni red :
1. Igranje v treh starostnih kategorijah
2. Trenerji mlajših reprezentanc
3. Trenerji regijskih reprezentanc in zadolžitve zaposlenih trenerjev na OZS
4. Razno

AD1) Predsednik SS OZS je pojasnil problematiko glede na določila SS RS in SS OKS, da
lahko igralci in igralke mlajših starostnih skupin tekmujejo samo v dveh kategorijah in je OZS
prilagodila prehodni sistem tekmovanja (lanskega leta) in omejila igranje igralcev in igralk na
dve starostni kategoriji. Vendar se je zadeva z dopisom poslanega s strani OKS-a spremenila
saj dopušča tekmovanje v več kategorijah samo ne v istem časovnem obdobju

SKLEP: SS OZS predlaga , da se za sezono 2022/23 naredi sistem tekmovanja pri mladih
tako, da bo skladen z interpretacijo OKS in da bo omogočal igralkam in igralcem nastopanje v
3 starostnih kategorijah (samo ne v istem časovnem obdobju). Potrebno pa bo upoštevati vse
omejitve.
AD2) SS OZS je glede na situacijo, ki jo imamo s trenerji mlajših reprezentanc (Kedačič in
Miklavc pomočnika v članski reprezentanci) obravnaval problematiko udeležbe teh dveh
trenerjev na pripravah U20 in U19 selekcije. Selekcijo U17 fante prevzame Jež Mitja s
pomočnikom Knafelc Rokom, vendar Jež Mitja ostane pomočnik trenerja pri selekciji U18 do
konca EP 2022.
SKLEP: Za selekcijo U20 SS OZS predlaga , da jo odvodi na 3 krogu kvalifikacij za EP in na
EP 2022 sedanji pomočnik Rojc Jernej, za selekcijo U19 punce pa Miklavc Samo uskladi
svoje obveznosti s selektorjem ženske reprezentance Bonitta Marcom glede na oba koledarja.
Selekcijo U17 fante prevzame Jež Mitja s pomočnikom Knafelc Rokom.

AD3) SS OZS je tudi obravnaval problematiko TURNIRJA REGIJ 2022 kjer so nekatere
reprezentance vodili trenerji, ki nimajo še veljavne usposobljenosti.

SKLEP: Z vsemi trenerji, ki so zaposleni v projektu PŠŠ se predsednik SS Štekl Jaroš in
strokovni sodelavec Marinko Damjan pogovorita o nadaljnjem delu trenerjev v projektu PŠŠ
kamor sodi tudi TURNIR REGIJ (potrebno bo tudi temeljito predelati ekipe po regijah saj so
trenutno nekatere regije zelo osiromašene s klubi).

Zapisal: Damjan Marinko

predsednik SS OZS: Jaroš Štekl

