
       ZAPISNIK 6. seje SS OZS 
                                                           ki je bila 18.04.2012 

 
 
Prisotni: člani SS OZS: Dr. Zadražnik Marko, Urnaut Adolf, Gačič Radovan,  

Vabljeni: Koželj Mitja, Humerca Gregor, Maček Brane, Markelj Blaž, Marinko Damjan 

 

Dnevni red: 
 
1. spremembe pravilnikov in pravil 

 

AD1)   

Člani strokovnega sveta so pregledali predloge klubov in podali naslednje predloge v potrditev: 

 

 člani SS OZS so obravnavali problematika sodnikov v vseh ligah in sprejeli naslednje: 

 

- 3. DOL ostaneta dva sodnika 

- Sodniški zbor na mladinskih tekmah ostane isti kot v sezoni 2011/2012 (prvi in drugi + 

zapisnikar)  

- 1. DOL se ukinejo linijski sodniki, razen za tekme PLAY-OFF-a 

- nevtralnost sodnikov v vseh ligah se ukine (to ne pomeni, da vam bodo vedno sodili 

sodniki iz vaše okolice), razen končnice v 1 DOL 

- delegati na 1. DOL se ukinejo, vlogo delegata prevzame domačin (njegove obveznosti se 

definirajo s pravilnikom v katerem se določi tudi sankcije v primeru neupoštevanja 

obveznosti iz pravilnika), delegati kontrolorji samo na določenih tekmah (določiti točno 

število) 

 Sistem tekmovanja v 1. DOL (M) vse ekipe igrajo v DP od začetka : 

- dvokrožna liga 

- play off 1:8, 2:7, 3:6, 4:5 

 Medsebojne tekme interligašev (M+Ž) se štejejo tudi za DP 

 v pokalnem tekmovanju se določi dva nosilca ( 1 in 2 iz Pokalnega tekmovanja pretekle 

sezone), sistem tekmovanja ostane enak 

 vse tekme ob petkih v DOL se lahko začnejo najprej ob 18.30 

 tekmovanje mladincev in mladink se porezdeli skozi daljše časovno obdobje, v polfinalu 

se izvede križanje ekip iz vzhoda in zahoda. 

 prestop igralcev znotraj kluba v isti kategoriji ni možen (če ima ima klub dve ekipi v isti 

kategoriji prestop iz ene v drugo ni možen) 

 dosedanji dodatni mini prestopni rok se podaljša do 31.01. (v odbdobju do 31.01. je 

prestop možen ob dogovoru obeh klubov, ampak lahko prestopiš samo enkrat). 

 Strokovni svet podpira nastope v regionalnih tekmovanjih, vendar ima prednost DP 

 Zaradi prejetih predlogov o zamenjavi žoge za mini odbojko (ista kot za malo) SS OZS 

predlaga, da pisarna OZS pošlje trenerjem in klubom poziv, da prispevajo svoje mnenje o 

zamenjavi žoge za mini odbojko  

 

Na naslov sekretarja tekmovanj je prispelo veliko predlogov, ki smo jih obravnavali za kar se 

klubom in posameznikom zahvaljujemo, , nekateri so zanimivi in originalni, vendar gre za 

posamezne predloge na zelo različne teme in jih bomo upoštevali takrat , ko bo na isto temo več 

enakih/podobnih želja.  

 

 

Zapisal:                   predsednik SS OZS: 

Marinko Damjan                 Dr. Zadražnik Marko 


