
Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na seji 
dne 19.05.2011 sprejelo :  

 
 

PRAVILNIK O ORGANIZIRANOSTI ODBOJKE NA MIVKI  
ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE  

 
 

1. člen 
Ta pravilnik določa organiziranost odbojke na mivki o okviru Odbojkarske zveze Slovenije.  
 

2. člen 
Vodenje in koordinacijo vseh aktivnosti v odbojki na mivki v okviru Odbojkarske zveze Slovenije je v pristojnosti 
Komisije za odbojko na mivki (v nadaljevanju Komisija) 
 
KOMISIJA ZA ODBOJKO NA MIVKI 

3. člen 
Komisijo sestavlja 6 članov : 

- koordinator za odbojko na mivki 
- predstavnik društev registriranih za odbojko na mivki 
- predstavnik igralcev oziroma igralk (v nadaljevanju igralci) 
- predstavnik sodnikov/delegatov 
- predstavnik trenerjev 
- predstavnik promotorja. 

 
4. člen 

Komisija je odgovorna za pripravo pravilnikov o odbojki na mivki OZS. Pravilnike potrjuje Predsedstvo OZS. 
Komisija mora skrbeti za redno komunikacijo med ostalimi organi OZS in subjekti v odbojki na mivki, zadolžena 
pa je tudi za njihovo medsebojno usklajevanje.  
 

5. člen 
Komisija imenuje disciplinskega sodnika, ki odloča o o prekrških na podlagi pravilnik o sankcioniranju v odbojki 
na mivki Odbojkarske zveze Slovenije. 
Komisija obravnava pritožbe na sklepe disciplinskega sodnika za odbojko na mivki. Njeni sklepi so dokončni.  
 

6. člen 
Komisija komunicira z organi OZS preko koordinatorja za odbojko na mivki (v nadaljevanju koordinator), 
medtem ko društva, igralci, sodniki in delegati ter trenerji s koordinatorjem za odbojko na mivki komunicirajo 
preko svojih predstavnikov.  
 

7. člen 
Koordinator in vsi predstavniki so dolžni aktivno sodelovati pri pripravi pravilnikov in imajo pravico soodločanja 
pri oblikovanju organiziranosti odbojke na mivki pri OZS. 
 

8. člen 
Predstavniki delujejo kot vez med društvi, igralci, sodniki/delegati, trenerji in promotorjem ter komisijo za 
odbojko na mivki. Društva, igralci, sodniki/delegati, trenerji in promotor lahko s komisijo in OZS komunicirajo 
izključno preko svojega predstavnika. 
 

9. člen 
Predstavniki so se dolžni redno udeleževati sestankov komisije, obenem pa so se po potrebi dolžni udeleževati 
promocijskih akcij in sodelovati v medijskih aktivnostih v odbojki na mivki.  
 

10. člen 
Predstavniki so koordinatorju vsake tri mesece dolžni predložiti poročilo o aktivnostih društev, igralcev, 
sodnikov/delegatov, trenerjev in promotorja, hkrati pa so koordinatorja dolžni opozoriti na morebitne težave, ki 
se pojavijo pri delovanju društev oziroma s katerimi se soočajo igralci, sodniki/delegati, trenerji in promotor.  
 

11. člen 
Predstavniki so društva, igralce, sodnike/delegate, trenerje in promotorja dolžni redno obveščati o morebitnih 
spremembah pravilnikov, ki zadevajo odbojko na mivki ter jim poročati o aktivnostih komisije.  
 
 
 



12. člen 
Društva, igralci, sodniki/delegati in trenerji so dolžni določiti svojega predstavnika v Komisijo najkasneje do 
prvega decembra za naslednje koledarsko leto (sezono). Predstavnika promotorja določi promotor sam in se 
lahko zamenja, vendar zamenjavo morajo potrditi ostali člani Komisije.   
 

13. člen 
Pri določanju predstavnikov lahko sodelujejo le društva, igralci, sodniki/delegati oziroma trenerji, ki so vpisani v 
register OZS. 
 

14. člen 
Predstavnik je lahko le oseba, ki je vpisana v register OZS (razen predstavnik promotorja), njen mandat v 
komisiji velja eno leto in se lahko podaljšuje. 
 

15. člen 
Društva in igralci lahko predlagajo tudi več svojih kandidatov za predstavnika. Predstavnik se določi na osnovi 
večine glasov registriranih društev oziroma registriranih polnoletnih igralcev. 
Za izpeljavo glasovanja je zadolžen koordinator za odbojko na mivki, ki glasovanje izpelje preko elektronske 
pošte.  
Trenerji oziroma delegati in sodniki določijo svojega predstavnika na svojem sestanku, obvestilo podajo pisno, 
na pisnem obvestilu pa morajo biti podpisane osebe, ki so prisostvovale na sestanku, kjer se je predstavnik 
določil. 
 

16. člen 
V primeru, da društva, igralci, sodniki/delegati, trenerji oziroma promotor ne izberejo svojega predstavnika, ne 
morejo sodelovati pri pripravi pravilnikov in soodločati pri oblikovanju organiziranosti odbojke na mivki.  
 
KOORDINATOR ZA ODBOJKO NA MIVKI 

17. člen 
Predsedstvo OZS določi koordinatorja za odbojko na mivki.  
Koordinator ima pravico zadržati posamezne sklepe Komisije za odbojko na mivki in pred njihovo uveljavitvijo 
pridobiti mnenje Predsedstva OZS. Predsedstvo OZS ima pravico takšne sklepe tudi zadržati oziroma zahtevati 
popravke le teh. 
 
PREDSTAVNIK IGRALCEV ODBOJKE NA MIVKI 

18. člen 
Igralci odbojke na mivki tudi na turnirjih komunicirajo izključno preko svojega predstavnika in ne neposredno s 
predstavniki OZS, organizatorja, promotorja ali drugimi uradnimi osebami. 
 

19. člen 
Predstavnik je igralce dolžan obveščati o morebitnih izobraževanjih in drugih tovrstnih aktivnostih na področju 
odbojke na mivki.  
 
PREDSTAVNIK SODNIKOV/DELEGATOV ZA ODBOJKO NA MIVKI 

20. člen 
Predstavnik je dolžan delegirati sodnike, ki bodo sodili na posameznih turnirjih v odbojki na mivki pod okriljem 
OZS, prav tako je dolžan delegirati tudi delegate. 
 

21. člen 
Predstavnik je sodnike/delegate dolžan obveščati o izobraževanjih in morebitnih drugih aktivnostih na področju 
odbojke na mivki v Sloveniji in v tujini. Predstavnik je odgovoren tudi za organizacijo in koordinacijo aktivnosti 
sodnikov/delegatov, povezanih z izobraževanjem.  
 

22. člen 
Predstavnik skrbi za morebitno sodelovanje in koordinacijo s sodniki/delegati iz drugih držav ter slovenskim 
sodnikom/delegatom nudi podporo pri pridobivanju mednarodnih izkušenj skozi delo in izobraževanja v tujini.  
 
PREDSTAVNIK TRENERJEV ODBOJKE NA MIVKI 

23. člen 
Predstavnik je trenerje dolžan obveščati o izobraževanjih in morebitnih drugih aktivnostih na področju odbojke 
na mivki v Sloveniji in v tujini. Predstavnik je odgovoren tudi za organizacijo in koordinacijo aktivnosti trenerjev, 
povezanih z izobraževanjem.  
 
 
 
 



24. člen 
Predstavnik skrbi za morebitno sodelovanje in koordinacijo s trenerji iz drugih držav ter slovenskim trenerjem  
nudi podporo pri pridobivanju mednarodnih izkušenj skozi delo in izobraževanja v tujini.  
 
PREDSTAVNIK PROMOTORJA ODBOJKE NA MIVKI 

25. člen 
Predstavnik promotorja je dolžan javnosti obveščati o sklepih komisije za odbojko na mivki in o morebitnih 
novostih, spremembah.   
Predstavnik promotorja je dolžan usklajevati vse promocijske in druge aktivnosti v zvezi z odbojko na mivki s 
koordinatorjem. 
 

26. člen 
Določila pravilnika tolmači Komisija za odbojko na mivki pri OZS. 
 
 

Predsednik OZS: 
Matjaž KOVAČIČ l.r. 


