
ZAPISNIK 2. seje SS OZS 

                                                     ki je bila 23.03.2013 

 

 

Prisotni: Marko Zadražnik, Gregor Hribar,  Urška Skarlovnik, Tine Sattler (skype) 

Vabljen : Branko Maček 

Opravičeno odsotni: Adi Urnaut 

 

Dnevni red :  

 

1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje SS OZS 

2. Obravnava prejetih pripomb na Pravila OZS 

3. Registracijski pravilnik – odškodnine 

4. Razno 

 

AD 1). Potrdi se zapisnik 1. seje Strokovnega sveta OZS. 

 

AD 2). SS OZS je obravnaval prispele pripombe (tudi tiste, ki so prispele po določenem 

datumu) in predlaga naslednje:  

 

1. V sezoni 2013/14 od prihodnje tekmovalne sezone naj se tudi v mini odbojki 

uporablja žoga, ki se uporablja v kategoriji  male odbojke (MIKASA MVA 310L). 

2. Za organizacijo turnirjev male odbojke bosta od sezone 2014/15 obvezni dve 

igrišči (lahko tudi začasni: npr. na obstoječo površino se nalepijo ustrezni trakovi, 

mreža je pritrjena na stene ipd. rešitve). Sekretar tekmovanj naj pridobi število 

klubov, ki kljub omenjenim prilagoditvam dvorane, ne bodo mogli zagotovitvi 

dveh igrišč. 

3. Glede na število prijavljenih ekip naj sekretar lig prouči možnosti, da se v okviru 

razpoložljivih terminov, sistem tekmovanja priredi tako, da bi bilo možno v 

nadaljevanju tekmovanja dečkov in kadetov možno vključiti tudi prvake »B« lig 

(play off).  

4. Predlaga se, da se v kategoriji dečkov in deklic uporablja drese s številkami od 1 

do 99 brez uporabe tablic. Strokovni svet pa ne podpira predloga, da se enako 

številčenje uvede tudi v kategorijo kadetov in kadetinj. 

5. SS predlaga, da se od tekmovalne sezone 2014/2015 naprej omeji število nastopov 

na letni ravni posameznikov (posameznic) tako, da lahko igralec/ka nastopa le v 

svoji in naslednji starostni kategoriji. Ne glede na predlagano omejitev, pa za 

igralce in igralke v članski konkurenci ta omejitev ne velja. 

 

 Pravica nastopa 1 Pravica nastopa 2 Pravica nastopa 3 

mini odbojka    mini mala člani/članice 

mala odbojka    mala dečki/deklice člani/članice 

Dečki – deklice    dečki -deklice kadeti – kadetinje člani/članice 

Kadeti – kadetinje Kadeti - kadetinje Mladinci – mladinke člani/članice 

Mladinci – mladinke  Člani - članice   



 

 

6. Predlagamo predsedstvu, da pripravi tipske pogodbe za igralce, ki morajo 

vsebovati tudi člen za zaščito klubov tudi ob odhodu igralca v tujino. Taka 

pogodba bo olajšala delo klubom in pisarne OZS v primeru sporov.   

7. Višina mreže za dečke, kadete, mladince se ne spreminja. Za deklice se že v sezoni 

2013/2014 dvigne na višino 218 cm, za kadetinje pa na 224 cm. 

8. Od tekmovalne sezone 2014/2015 naprej naj se omogoči tudi v 2. DOL nastopanje 

dveh ekip istega kluba. 

9. Glede na številne predloge (tudi v prejšnjih letih) predlagamo, da sekretar 

tekmovanj v sodelovanje s strokovno komisijo ZOSS, pripravi enostaven obrazec 

za ocenjevanje sodnikov s strani trenerjev. Ocenjevanje naj bi bilo obvezno v vseh 

članskih DOL, potekati pa bi moralo elektronsko (preko ustrezne spletne 

aplikacije). ZOSS naj pripravi tudi predlog, kako se dobljene ocene lahko 

upoštevajo pri rangiranju sodnikov. 

10. Tekme, ki se igrajo ob petkih, se lahko igrajo brez soglasja nasprotnega kluba le, 

če so vpisane v prvotni razpored, ki ga pred začetkom tekmovalnega dela 

posreduje sekretar tekmovanj. Tudi za spremembo takšne tekme na soboto je 

potrebno soglasje nasprotnega kluba. 

11. V pravilnike naj se doda določilo, da se članske lige (v 3. DOL), kjer je 

prijavljenih le 7 ali 8 ekip igrajo po tri-krožnem sistemu, v primeru, da je 

prijavljenih 6 ali manj ekip pa po štiri-krožnem liga sistemu.  

12. Zaradi finančne situacije (ki je še vedno negativna) se predlaga, da se linijske 

sodnike delegira po dosedanjem sistemu, prav tako naj mlajše kategorije sodi samo 

en sodnik (+ zapisnikar). Dva sodnika naj bosta le na vseh finalnih turnirjih. 

13. SS smatra, da naj tiskalnik ne bi bil obvezen. Obrazec 4 naj se opredeli kot uradni 

dokument (s tem dobimo verifikacijo postave s strani trenerja), zapisnike naj se 

objavi na spletu, tako da bodo dostopni tudi klubom. 

14. V dosedanji obliki naj ostane določilo, da je tekmo možno prestaviti najkasneje 48 

ure pred napovednim (starim oziroma novim) terminom tekme, doda pa naj se 

določilo, da je za vse prestavitve tekme, ki so sporočene manj kot en teden pred  

terminom  (starim ali novim) potrebno plačati takso. 

15. SS predlaga, da DOTS (trenerska organizacija) organizira obvezen seminar za 

statistike. Vsak klub mora imeti najmanj dva statistika z opravljenim seminarjem. 

Potrebno je določiti na koliko časa je za vsakega statistika obvezen obnovitveni 

seminar (licenca). 

16. Tudi pri koledarju 3. DOL naj se upoštevajo počitnice. 

 

Za ostale prejete predloge sprememb strokovni svet smatra, da niso primerni za vključitev 

v Pravila in Pravilnike. 

 

 

 

 

 



AD 3). Glede na sklep Skupščine OZS, da naj Strokovni svet pripravi predlog spremembe 

sistema odškodnin, ki bi zaščitil mlade igralce oziroma klube iz katerih ti igralci prestopajo, 

Strokovni svet predlaga : 

1. Uvede naj se termin »matični klub«. Matični klub je klub, za katerega je bil igralec 

prvič registriran pri Odbojkarski zvezi Slovenije. 

2. Matični klub je upravičen do 100% odškodnine, če je bil igralec registriran za klub 

najmanj dve leti. V primeru, da je bil registriran 1 leto je odškodnina 50 % (višina 

odškodnine se računa po veljavnem registracijskem pravilniku). 

3. Izračun velja le za prestope mladih igralcev. Ko je igralec polnoleten veljajo določila 

registracijskega pravilnika. Tretji klub plača odškodnino v sorazmernih deležih 

direktno na oba kluba (delež odškodnine matičnemu klubu in preostanek odškodnine 

drugemu klubu).  

4. Ob prestopu igralca iz drugega v tretji klub je matični klub upravičen do določenega 

deleža odškodnine (pri izračunu deleža se vedno upošteva znesek zapisan v 

registracijskem pravilniku). Pri izračunu deleža matičnega kluba se vedno upošteva 

tudi, že plačana odškodnina drugega kluba matičnemu klubu (se odšteje od zneska z 

registracijskim pravilnikom določenega za prestop). 

Čas, ko je bil igralec registriran za 

DRUGI klub 

MATIČNI KLUB DRUGI KLUB 

1 leto 50 % 50 % 

2 leti 40 % 60 % 

3 leta 30 % 70 % 

4 leta 20 % 80 % 

 

PRIMER (zneski so izmišljeni): 

 

Igralec AB je bil član OK IDEAL (matični klub) 3 leta. Kot st. deček je prestopil v 

OK BIZNIS (DRUGI KLUB). OK BIZNIS je zanj plačal 550 EUR odškodnine. Po 

dveh letih igranja za drugi klub, želi AB prestopiti v OK BOGATAŠ. Odškodnina se 

izračuna po naslednji formuli: 

 

 550 EUR znesek, ki ga je matični klub dobil ob prestopu igralca AB v OK BIZNIS 

 950 EUR znesek, ki ga mora za prestop plačati OK BOGATAŠ OK BIZNISU 

 2 leti (40:60) pravilo delitve zneska med matičnim klubom in OK BIZNISOM (glej 

razpredelnico) 

 

 

Izračun deleža matičnega kluba: 

 

950 EUR – 550 EUR = 400 EUR  

40 % od 400 EUR = 160 EUR (dobi matični klub) 



 

Zaključek primera: OK BOGATAŠ plača OK BIZNISU 790 EUR. OK BOGATAŠ plača 

MATIČNEMU KLUBU 160 EUR. 

 

Poleg tega Strokovni svet predlaga Registracijski komisiji, da preuči razmerje (40%) za 

znižanje odškodnine pri prestopih žensk. Strokovni svet predlaga da se to razmerje zmanjša. 

 

AD 4). 
 

1. Poročilu Strokovnega sveta za Skupščino OZS se doda še aktivnosti za 

november in december  2012 

2. Predsednik SS je člane seznanil s predlogom spremenjenih kriterijev za 

kategorizacijo športnikov (usklajeni tudi z ostalimi ekipnimi športi) 

3. Predsednik SS je seznani člane, da je bila dosežena uvrstitev odbojke v 1. 

razred 

4. Strokovni svet mora izdelati smernice za razvoj odbojke na mivki.  

5. Glede odbojke na mivki je potrebno večje sodelovanje Strokovnega sveta 

in Komisije za odbojko na mivki 

. 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:                   predsednik SS OZS: 

Marinko Damjan                 Dr. Zadražnik Marko 

 

                                                           


