
ZAPISNIK seje SS OZS in TK OZS 

                                                     ki je bila 20.05.2013 

 

 

Prisotni: Zadražnik, Hribar,  Skarlovnik, Sattler (skype), Urnaut, Maček, Obolnar, Gačič, Grilanc 

Božič, Marinko 

 

Dnevni red :  

 

1. Obravnava sprememb pravilnikov in pravil 

2. Razno 

 

 

AD 1). SS OZS in TK OZS sta obravnavala 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. 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).  

3. Predlaga se, da se v vseh kategorijah do članskih lig uporablja drese s številkami od 1 do 

99 brez uporabe tablic.. 

4. 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.   

5. 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. 

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

ekip istega kluba. 

7. 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. 

8. 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.  

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

delegira po dosedanjem sistemu, pri mlajših kategorijah sta samo v kadetski A ligi in 

mladinci 2 sodnika 

10. SS in TK OZS smatrata, da 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. 

11. 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. 



12. 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) 

13. Dvojna licenca mladi je možna samo pri združevanju dveh klubov v eni kategoriji 

 

 

 

 

 

AD 2).  Pod točko razno ni bilo razprave 

 

 

 

 

 

 

Zapisal:                   predsednik SS OZS: 

Marinko Damjan                 Dr. Zadražnik Marko 

                                                    
 


