
  

 

URADNI DOKUMENTI TEKME 

strokovna komisija, december 2014 

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 



Za vsa ostala tekmovanja v organizaciji OZS: 

1. Seznama obeh ekip – obrazec 4, (vseh ekip na turnirju), 

2. Končni zapisnik tekme, (vseh zapisnikov s turnirja),  

3. Poročilo o tekmi – obrazec 6, (eno poročilo s turnirja). 

 

Dokumente mora 1. sodnik oz. delegat poslati naslednji delovni dan na naslov: 
Odbojkarska zveza Slovenije (ne samo OZS), Celovška 25, 1000 Ljubljana.  

Dokumente je potrebno poslati v kuverti velikosti najmanj A5 format! 

Za 1. DOL  za ženske in moške : 

1. Seznama obeh ekip – obrazec 4, 

2. Tiskan zapisnik z vpisanima in podpisanima seznamoma obeh ekip, 
vpisanimi sodniki in delegata ali delegata – kontrolorja, 

3. Tiskan končni zapisnik s podpisi obeh kapetanov, zapisnikarja, obeh 
sodnikov in delegata ali delegata kontrolorja, 

4. Predstavniki gostitelja – obrazec 5, 

5. Poročilo o tekmi – obrazec 6. 

Katere dokumente moramo poslati na Odbojkarsko zvezo v Ljubljano ? 



 
Pregled ekipnih licenc in obrazec OBR-4 

V kolikor igralca ni na ekipni licenci in trener zagotovi, da ima 

urejene papirje in da lahko nastopi, je potrebno igralca identificirati z 

osebnim dokumentom (ugotovitev vpišemo v obrazec 6). 

V kolikor trener ali pomočnika trenerja ali statistik nimajo ustreznih 

izkaznic in zagotovijo, da imajo urejene papirje jih je potrebno 

identificirati z osebnim dokumentom (ugotovitev vpišemo v obrazec 6). 

Na obrazcu OBR-4 so lahko samo igralci, ki so na ekipni licenci in 

funkcionarji z ustreznim potrdilom (trener in dva pomočnika trenerja 

(eden izmed pomočnikov je lahko statistik z veljavno licenco) – 

veljavna trenerska izkaznica, maser in zdravnik – potrdilo OZS. 



Podpis trenerja (kapetana) 

Številka kapetana ekipe mora biti vidno 
označena 

 
 
 
Ekipa po lastni presoji odloči, če bo 
igrala s prostim igralcem, liberom: 
• če ima 6-12 igralcev – 0, 1 ali 2 libera 
• če ima 14 igralcev – obvezno 2 libera 
 
<  tako sta označena libera ekipe 

 

  
Ekipa nima prvega trenerja.  
Pomočnik trenerja mora imeti “A”, ”B”, 
“C” ali “D” veljavno licenco.   

 
 

Pomočnik trenerja ima “C” veljavno 
licenco.   

 

Številke  morajo biti urejene od 
najmanjše do največje 

 
Podpis prvega trenerja.  
 
Če ekipa nima prvega trenerja Seznam 
ekipe podpiše kapetan. 

 

iz, z, s  

Urejenost seznama ekipe – obrazec 4 



Uskladitev seznama ekipe in ekipne licence na katerikoli stopnji tekmovanja 

Podpis trenerja (kapetana) 
Podpis trenerja (kapetana) 

iz, z, s  



Trenerska izkaznica Licenca za fizioterapevta 

Fizioterapevtu 
in zdravniku 

izda licenco OZS 
za tekočo 

tekmovalno 
sezono  

Trenerska izkaznica z označeno stopnjo 
 in veljavnostjo 



obrazec  6 

Poročilo o tekmi 

Poročilo o turnirju 



Kako se obnašajo posamezniki ali ekipi pred in po tekmi, kakšen je njihov odnos do sodniških odločitev, 

nešportno obnašanje, kaj je vzrok temu, …  

Zakaj je bil odstranjen (diskvalificiran) udeleženec, …   

Vpišemo ali pogoji ustrezajo stopnji tekmovanja, v čem ne. Pomanjkljivosti, ki jih opazimo in motijo udeležence. 

Z organizatorjem, gostiteljem se pogovorimo o možnostih odprave pomanjkljivosti. …   

O odstranitvi (diskvalifikaciji)  mora 1. sodnik (delegat) pridobiti izjavo omenjenega udeleženca. 

obrazec  6 

29. člen Pravilnika o tekmovanjih 2014 – 2015: 

Delegat (1. sodnik) zasliši diskvalificiranega udeleženca tekme (rumen in rdeč karton) in vnese njegovo izjavo v 

poročilo o tekmi. Izjavo mora diskvalificirani igralec podpisati. Sodnik, ki je udeleženca diskvalificiral, mora 

poročilo o diskvalifikaciji ravno tako vnesti v poročilo o tekmi. Delegat (1. sodnik) mora v primeru diskvalifikacije 

udeleženca tekme v 12 urah telefonsko obvestiti ST in v 24 urah posredovati na  e-mail (brane@odbojka.si) 

svoje poročilo o diskvalifikaciji. ST  je dolžan o prepovedi nastopanja igralca (diskvalifikacija) obvestiti delegata 

(1. sodnika) naslednje tekme in klub iz katerega je diskvalificirani igralec. 

Ob odstranitvi 

(diskvalifikaciji)  

udeleženca pozorno 

preberite 29. člen 

Pravilnika o tekmovanjih 

in se po njem ravnajte. 


