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LETNO VSEBINSKO POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ODBOJKO NA MIVKI (KOM) 2021 

Dne 10.5.2021 je Predsedstvo OZS na podlagi 31.člena Statuta OZS sprejelo sklep in potrdilo dokončno sestavo 
članov Komisije za odbojko na mivki (v nadaljevanju: KOM) z mandatom do 30.11.2021 in sicer: MIHA PREMELČ 

— koordinator, KLEMEN HRASTOVEC — predstavnik društev registriranih za odbojko na mivki, MITJA TURK — 
predstavnik sodnikov in delegatov, TJAŠA KOTNIK — predstavnica igralcev in igralk, TADJ BOŽENK — predstavnik 
trenerjev, TOMISLAV ŠMUC — predstavnik promotorja. 

Vodenje KOM je v letu 2021 kot koordinator prevzel Miha Premelč. Prva seja članov KOM je bila sklicana 
korespondenčno 13.5.2021. KOM je vse odločitve potrjevala z sklepi in jih pošiljala v potrditev Predsedstvu OZS. 

V letu 2021 je bilo skladno z registracijskim pravilnikom OZS preko portala za odbojko na mivki registriranih 21 
športnih društev oz. klubov ter 136 igralk in 118 igralcev (skupaj 254) od tega 216 registriranih športnikov/športnic 
(nastop na uradni tekmi v letu 2021). 

Po podatkih OKS-ZŠZ ima odbojka na mivki 95 kategoriziranih športnikov/športnic, od tega osem (8) s 
kategorizacijo MR (mednarodni razred), enajst (11) s kategorizacijo PR (perspektivni razred), enajst (11) s 
kategorizacijo DR (državni razred) in osemdeset (80) s kategorizacijo ML (mladinski razred). Več o tem je 
dostopno na povezavi https://www.olympic.si/evidenca.

Člani KOM so v svojem mandatu opravili naslednje naloge: 

1. Obravnava in sprejem pravilnikov (https://www.odbojka.si/index.php?st=27609303105):

• Pravilnik o organiziranosti 
• Registracijski pravilnik 
• Pravilnik o turnirjih 
• Pravilnik SLO lestvica 
• Pravilnik - DP mladi 

2. Sprejem in objava tekmovalnega koledarja (https://www.odbojka.si/index.php?st=55149239575)

3. Sodelovanje s sodniško organizacijo ZOSS 

Sodelovanje s sodniško organizacijo ZOSS je bilo v letu 2021 zgledno, zagotovo pa lahko na tem področju 

naredimo še korak naprej, predvsem z vidika usklajevanja, priprave predlogov ZOSS in umeščanja le-teh v 
pravilnike odbojke na mivki za leto 2022. 

OPOMBA: V novem mandatu, v letu 2022 je Mitjo Turka, predstavnika sodnikov in delegatov kot člana KOM, 
nadomestil Rok Zajec. 

4. Sodelovanje pri organizaciji turnirjev DP — mladi 

V letu 2021 je OZS in KOM ob izdatni pomoči organizatorjev, športnih društev, klubov, vodij tekmovanj in drugih 
posameznikov, zgolj v dveh (!) mesecih organizirala in izvedla po dva (2) turnirja v kategorijah U-14, U-16, U-18, 
U20 (skupaj 8 turnirjev v moški in 8 turnirjev v ženski kategoriji) ter finale DP — mladi na Pogačarjevem trgu v 
Ljubljani (30.7.2021). OZS je organizatorjem zagotovila brezplačne žoge za odbojko na mivki, plačilo sodniških in 
potnih stroškov, objavo rezultatov in promocijo na spletnih straneh OZS. 
Vsi rezultati so dostopni na povezavi https://www.odbojka.si/index.php?st=80312259552. Končni vrstni red je 
objavljen na https://www.odbojka.si/index.php?st=62562664664

OPOMBA: Za naslednje tekmovalno obdobje za leto 2022 člani KOM predlagamo, da se tekmovanja DP — mladi 
začnejo že v mesecu maju oz. takoj, ko bodo to omogočale razmere. Koledar tekmovanj mora biti usklajen z 
reprezentančnimi pripravami in mednarodnimi tekmovanji v odbojki in odbojki na mivki ter s koledarjem tekmovanj 
DP v odbojki. 
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5. Sodelovanje pri organizaciji DP — člani 

V sodelovanju z Odbojkarskim klubom Astec Triglav je OZS izvedla državno prvenstvo v odbojki na mivki v Kranju 
(https://www.oktricilav.si/zavarovalnica-sava-dp-v-odboiki-na-mivki-krani-2021-porocilo/), ki se je odvilo med 22. in 
24. julijem, na njem pa se je pomerilo najboljših 12 ženskih in moških ekip v državi. 
Naslov državne prvakinje je uspelo ubraniti Tjaši Kotnik, ki je letos nastopila s Tajdo Lovšin. V finalu sta bili boljši 
od Nine Lovšin ter njene soigralke in reprezentančne kolegice, Špele Morgan. Tretjega mesta sta se veselili mladi 
igralki in najprijetnejše presenečenje tega turnirja, Maja Marolt in lza Zbičajnik. Žal sta tekmo za bron 
reprezentantki Ira Kadunc in Asja Šen bili primorani predati zaradi višje sile. Pri moških je Nejc Zemljak poizkušal 
ohraniti zlato medaljo iz prejšnjega prvenstva, vendar sta mu to preprečila zdaj že 8-kratni državni prvak Danijel 
Pokeršnik in njegov soigralec Črtomir Bošnjak. Nejc Zemljak je v odsotnosti svojega partnerja Jana Pokeršnika 
zaigral z obetavnim mladim odbojkarjem Klemnom Šenom, vendar sta Pokeršnik in Bošnjak prikazala boljšo 
predstavo in uigranost v praktično vseh elementih. V boju za bron sta proti domačinu Juretu Glamočaninu in 
Manuelu Gr0nwaldu slavila Štajerca Alan Košenina in Rok Bračko. 

6. LJBV 2021 

Letošnja izvedba mednarodnega turnirja Ljubljana Beach Volley 2021 (29.7. — 1.8.2021) je bila nekaj posebnega. 
Poleg številčne mednarodne udeležbe in že tradicionalno vseh finalnih tekem državnega prvenstva za mlade, so 
priložnost za dokazovanje prvič dobili tudi odbojkarji invalidi. 
V okviru turnirja FIVB Beach Volleyball World Tour (1*) so v Športnem parku Ludus v Črnučah potekale 
kvalifikacije, kjer so se ekipe pomerile za štiri mesta, ki so vodila v glavni del turnirja, ki je potekal na 
Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Na turnir se je prijavilo več kot 150 ekip iz več kot 30 različnih držav. Odigranih je 
bilo 86 tekem. Rezultati: 

ŽENSKE 
1.Williams/Stochlova (CZE) 
2.vanDriel,E/vanDriel,M (NED) 
3.Scampoli/Bianchin (ITA) 

7. Priprave in nastopi državnih reprezentanc 

ČLANSKA KATEGORIJA 

MOŠKI 
1.Knasas/Stankevicius (LTU) 
2.Košenina/Brač'ko (SLO) 
3.Milič/Kolarič (SRB) 

V letu 2021 je članska državna reprezentanca (moški, ženske) nastopila na mednarodnih kvalifikacijah za 01 v 
Tokiu, najprej zelo uspešno na področnem CEV CUP turnirju v Turčiji (lzmir, maj 2021) in nato v finalu CEV 
CCUP na Nizozemskem (Haag, junij 2021), kjer pa so z osvojenim 9.mestom naše ekipe ostale brez možnosti, da 
si priborijo nastop na 01 v Tokiu. Državno reprezentanco so zastopale igralke Tjaša Kotnik/Tajda Lovšin in Nina 
Lovšin/Špela Morgan v ženski konkurenci ter igralci Nejc Zemljak/Jan Pokeršnik in Črtomir Bošnjak/Danijel 
Pokeršnik v moški konkurenci. 

KATEGORIJA U-22 

Črtomir Bošnjak in Rok Bračko sta nastopila na CEV U22 ECH (EP, Avstrija, Baden, maj 2021) ter osvojila odlično 
5.mesto. V ženski konkurenci sta Asja Šen in Lana Žužek osvojili 25.mesto. 

KATEGORIJA U-20 

Rok Možič in Rok Bračko sta v lzmirju v Turčiji (julij 2021) v kategoriji U-20 presenetljivo osvojila 1.mesto in s tem 
naslov evropskih prvakov, kar je največji uspeh v mlajših kategorijah v mednarodni konkurenci. Asja Šen in Ira 
Kadunc sta v ženski konkurenci osvojili solidno 9.mesto. 

KATEGORIJA U-18 

OZS je prevzela organizacijo EP 2021 v kategoriji U-18, ki je v začetku septembra potekalo v Ljubljani (povezava 
na novico https://www.odbojka.si/index.php?st=stran novice&id novice=22724). Evropski prvakinji sta postali 
Švicarki Leona Kernen in Muriel Bossart, pri fantih pa sta se zlata veselila Rusa Vladislav Pančenko in Ivan 
čurpinov. Slovenske dvojice, katerih cilj je bil da posežejo po medalji, na domačem EP niso blestele. 
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Pri fantih so natopili: Rok Bračko, Luka Marovt, Miha Okorn, Nejc Najdič, Grega Okroglič, Primož Jeklin. 

Največ uspehov na mivki izmed mladih slovenskih reprezentantov je zagotovo nanizal Rok Bračko, ki je letos 
skupaj z Rokom Možičem že stopil na najvišjo stopničko na evropskem prvenstvu do 20 let, z Alanom Košenino pa 
je osvojil srebrno medaljo na turnirju svetovne serije v Ljubljani. Tokrat bo 17-letni odbojkar zaigral v paru z Luko 
Marovtom, evropskim prvakom do 17 let v dvoranski odbojki. 
Na mivko sta v Športnem parku Ludus stopila še dva nosilca zlate kolajne z EuroVolleyja do 17 let. Miha Okorn in 
Nejc Najdič sta na nedavnem srednjeevropskem prvenstvu premagala vse nasprotnike in se sta se tudi tokrat 
nadejala dobrega rezultata. Tretjo dvojico pri fantih sta sestavljala Grega Okroglič in Primož Jeklin, aktualna 
državna prvaka v odbojki na mivki do 18 let. Pri dekletih so slovenske barve branile vse nosilke medalj z 
državnega prvenstva. 

V Črnučah smo tako spremljali aktualni državni prvakinji do 18 let ter bronasti v kategoriji do 20 let Anjo 
Puckmeister in Tijo Šketa Rozman, državni podprvakinji v kategoriji U18 ter drugouvrščeni s prvenstva MEVZA 
Zojo Kalar in Rimo Posedel ter bronasti z državnega prvenstva do 18 let Živo Javornik in Ulo Gorjup. 

V prvem krogu izločilnih bojev evropskega prvenstva v odbojki na mivki do 18 let so slovenske ekipe vknjižile tri 
zmage. Žal pa v osmini finala nobeni izmed njih kljub borbenim predstavam ni uspelo slaviti in tako tekmovanje 
zaključujejo na devetem mestu. 

Doseženi cilji 

Priprave na mednarodna tekmovanja so v letu 2021 potekala skladno z zastavljenim planom dela. Zastavljene 
tekmovalne cilje v letu 2021 smo dosegli in izpolnili v skladu s pričakovanji v članski konkurenci, čeprav se nismo 
uspeli uvrstiti na 01. Konkurenca je bila premočna. V mlajši kategorijah smo v ženski konkurenci v kategorijah U-
22, U-20 in U-18 cilje deloma izpolnili, predvsem v kategoriji U-18 smo pričakovali več. Vsem parom, ki so bili na 
tekmovanju, je bilo EP dobra popotnica za bodoča tekmovanja. Verjamemo, da bodo to izkoristili za razvoj igre in 
odbojke na mivki v Sloveniji. Vsi so pokazali borbeno igro in da se lahko kosajo tudi z najboljšimi. 
Cilje smo presegli v moški konkurenci v kategoriji U-22 in U-20 (5.mesto Bošnjaka in Bračka je odličen rezultat, še 
bolj pa smo bili veseli naslova evropskega prvaka, prvega v zgodovini, ki sta ga priigrala Rok Možič in Rok 
Bračko). 

Za doseganje boljših rezultatov v naslednjih letih so potrebna dodatna vlaganja v športno infrastrukturo, strokovni 
kader in v programe športa otrok in mladine usmerjenih v vrhunski šport. 

OZS je v letu 2021 pod vodstvom selektorja Tadeja Boženka omogočila priprave in nastope moškim in ženskim 
ekipam slovenske reprezentance na turnirju MEVZA U-16 in U-18, ki je potekal v Hartbergu v Avstriji (23. — 
25.7.2021) in na tumirju MEVZA U-18 in U-20 v Budimpešti, Madžarska (18. — 22.8.2021). 
žal se z reprezentančnimi ekipami nismo udeležili SP v odbojki na mivki v kategoriji U-19 in U-21, ki je potekalo 
decembra 2021 v Phuketu na Tajskem, čeprav smo za odhod in nastop na SP U-19 zagotovili podporo staršev, 
matičnih klubov, klubskih in reprezentančnih trenerjev in vseh članov komisije KOM. 

Najboljša odbojkarja na mivki je OZS izbirala drugič. V letu 2021 je priznanje za najboljšo odbojkarico na mivki 
prejela Tjaša Kotnik, ki se je s slovensko reprezentanco uvrstila v zaključni krog kvalifikacij za olimpijske igre, 
uspešno pa je nastopala tudi na turnirjih svetovne serije in osvojila dve odličji. V izboru za najboljšega odbojkarja 
na mivki je Vida Jakopina nasledil Rok Bračko, ki je osvojil naslov evropskega prvaka do 20 let, nase pa je opozoril 
tudi s srebrnim odličjem na turnirju svetovne serije v Ljubljani. 
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RAZNO 

Priporočila KOM za leto 2022: 

• vsak igralec/igralka mora pri postopku registracije in pred nastopom na uradnih tekmovanjih pod okriljem 
OZS ter mednarodnih tekmovanjih pod okriljem CEV in FIVB pravočasno:

o opraviti in zagotoviti ustrezno potrdilo o opravljenem preventivnem zdravniškem pregledu 
športnika, 

o zagotoviti ustrezno potrdilo o plačani letni članarini pri registriranemu društvu za odbojko na 
mivki za leto 2022, 

o opraviti in zagotoviti potrdilo o opravljenem protidopinškemu izobraževanju ALPHA, 
o pisno na naslov bv@odbojka.si najaviti nastop na mednarodnih tekmovanjih v letu 2022 v obliki 

urnika mednarodnih tekmovanj, ki se jih namerava udeležiti ter zagotoviti ustrezno 
dokumentacijo za potrditev nastopa in za vnos v sistem VIS. 

Za pridobitev tekmovalne licence, za športnike od vključno 14. leta dalje, je pri posamezni NPŠZ zahtevano 
opravljeno protidopinško e-izobraževanje ALPHA (novo ime izobraževanje ADEL), ki ga predpisuje Slovenska 
antidoping organizacija (SLOADO), pri čemer mora športnik pridobljeni certifikat o e-izobraževanju priložiti vlogi za 
pridobitev tekmovalne licence. Veljavnost protidopinškega izobraževanja je 2 leti, povezavo in vse potrebne 
informacije dobite na spletni strani Slovenske protidopinške agencije SLOADO httris://www.sloado.si/.

• izvedba tečaja usposabljanja 1.stopnje — odbojka na mivki, 
• izvedba tečaja FIVB Coaches Course Beach Volleyball, 
• prenova portala za odbojko na mivki, preko katere poteka prijava in registracija igralcev, igralk, tumirjev, 
• boljša komunikacija in sodelovanje s predstavniki klubov, z igralkami in igralci, starši, ZOSS, DOTS itd. 

(izvedba tečajev na temo sodniških pravil v odbojki na mivki, ozaveščanje o pomenu športnega 
obnašanja, fair-playa in dopinga/antidopinga itd.), 

• zagotovitev dodatnih namenskih sredstev s strani OZS za izvajanje programa državnih reprezentanc v 
odbojki na mivki. 

Ljubljana, 30.1.2022 • Pripravil: 
Miha Premelč 

Koordinator KOM 
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