
POROČILO O DELU KOMISIJE ZA ODBOJKO NA MIVKI 2019 

 

V letu 2019 je delo koordinatorja oziroma tehničnega vodjo za odbojko na mivki nadaljeval Jasmin 

Čuturič. 

Potrdili smo komisijo, ki je delovala v letu 2018. 

Člani so : Tomislav Šmuc, Mitja Koprivec, Rok Crnošija, Mitja Turk, Uroš Stanič. 

Naloge , ki smo jih opravili v letu 2019: 

- Igralcem smo zopet omogočili zimske treninge reprezentance v dvorani Ludus 

- V sodelovanju z OKS smo zaključili program razvoja odbojke na mivki pri nas, pred tem pa v 

letu 2019 organizirali še 2 seminarja 

- Potrdili smo pravilnik o organiziranosti 

- Spremenili smo registracijski pravilnik 

- Spremenili smo pravilnik o turnirjih 

- Spremenili smo pravilnik o SLO lestvici 

- Spremenili smo pravilnik DP mladi 

- Določili smo trenerja za CCUP in mednarodna tekmovanja mladih, to je Giulio Mosci 

- Določili smo trenerja za punce, to je Miha Plot 

- Določili smo člansko reprezentanco v obeh kategorijah 

- Določili smo reprezentanco mladih za nastop na mednarodnih tekmovanjih 

- Tomislav Šmuc in Jasmin Čuturić sta skupaj z trenerjem Giulio Mosci pripravila idealne 

pogoje za pripravo na SP U21, EP U18 ,EP U20 in EP U22 

- Prvič v zgodovini SLO odbojke na mivki smo imeli res dobre pogoje za delo in zaradi tega tudi 

dosegli vrhunske rezultate 

- g.Zadražnik in tehnični vodja sta pripravila program za usposabljanje trenerjev za odbojko na 

mivki, čakamo na sprejetje programa s strani ministrstva 

- Za OKS smo pripravili in poslali listo igralcev za kategorizacijo 

- Pomagali smo pri organizaciji turnirja za DP člani v Kranju 

- Pomagali smo pri organizaciji CCUP v Portorožu kjer so se naši igralci z solidno igro uvrstili v 2 

krog kvalifikacij za nastop na OI leta 2020 v Tokiu 

- Pomagali smo pri mednarodnem turnirju FIVB 1 STAR v Ljubljani 

- Pomagali smo pri organizaciji zimskega turnirja MEVZA v Ludusu 

- Zopet smo organizirali finalni turnir za mlade na Kongresnem trgu zvečer pred cc 2000 ljudi 

- Pomagali smo regijskim organizatorjem pri organizaciji turnirjev 

- Dobili smo 2 zlata pokrovitelja, SBERBANK in USTNA MEDICINA 

- Dobili smo razne materialne pokrovitelje za turnirje mladih 

- Povečalo se je število klubov in igralcev 

- Klubom in igralcem smo omogočili določene popuste pri naših pokroviteljih 

Sodelovanje vseh članov je bilo res dobro. Komunicirali smo preko e-maila, 1 krat pa smo se tudi 

dobili in dogovorili o možnostih razvoja odbojke na mivki. 

Ljubljana,28.2.2020 

       Tehnični vodja za odbojko na mivki 

        Jasmin Čuturić 

 


