
ZAPISNIK 5. seje SS OZS in TK OZS 

                                                     ki je bila 19.05.2014 

 

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

Grilanc, Mavrič Sebastijan, Franci Obolnar, Radovan Gačič 

Vabljen : Branko Maček, Humerca Gregor, Marinko Damjan 

 

Dnevni red :  

 

1. Potrditev zapisnika 4. seje SS OZS 

2. Spremembe pravilnikov in Pravil za tekmovalno sezono 2014/2015. 

3. Razno 

 

AD 1). Potrdi se zapisnik 4.  seje Strokovnega sveta OZS. 

 

AD 2). SS OZS in TK OZS sta obravnavala prispele pripombe in sprejela naslednje:  

 

1. V sezoni 2014/15 se 1.DOL (M) začne sredi meseca septembra (sistem temovanja ostane 

isti) 

2. 1 DOL ženske se od sezone 2014/15 INTERLIGAŠA priključita v play-offu 

3. 2. DOL (M) se v sezoni 2015/16 širi na 12 ekip 

4. Za dve dodatni mesti v 2 DOL (M) v sezono 2015/16 igrajo 9 in 10 ekipi iz 2 DOL in 2 

uvrščene ekipe iz 3 DOL (V in Z) za dve prosti mesti 

5. 2 DOL ženske ostane obstoječi sistem tekmovanja 

6. Ekipe v vseh starostnih kategorijah, kjer je dovoljeno igrati z liberom lahko igrajo z 

dvema liberoma tudi, če imajo manj kot 12 igralcev  

7. Tehnični odmor samo pri 12 točki 

8. Ekipe , ki napredujejo v višjo ligo (DOL) imajo eno leto prehodnega obdobja, kar se tiče 

nastopanja v ostalihih kategorijah (36.člen PRAVILA TEKMOVANJA za tekmovanje 

članov in članic v DOL) 

9. V MINI in MALI odbojka je prepovedano servis sprejeti z odprto  

Pravilo 9.2.2 Uradnih pravil odbojkarske igre se bo striktno upoštevalo 

10. V kategorji st. dečkov in st. deklic se s sezono 2015/2016 ukine libero 

11. V DOL imajo ekipe lahko 14 igralcev in igralk (če ima ekipa 13 in 14 igralcev/igralk sta 

dva libera obvezna 

 

Za ostale prejete predloge in spremembe klubov strokovni svet smatra, da niso primerni za 

vključitev v Pravila in Pravilnike. 

 

AD 3). Pod točko razno ni bilo razprave.                                             

 

                                             
Zapisal:                   predsednik SS OZS: 

Marinko Damjan                 Dr. Zadražnik Marko 


