
 

 

Sklepi predsedstva OZS 2018 
(vse priloge k sklepom se hranijo v pisarni OZS) 
 
 
Sklep PR-2018/001 (10.1.2018): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sledeči sklep: Potrdi se 
sprememba koledarja tekmovanj v 1 DOL moški in sprememba dela zadnjega odstavka 7.člena Pravil člani/članice 
v DOL za 2017/2018 kot navedeno v prilogi. 
 
Sklep PR-2018/002 (17.1.2018): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sledeči sklep: Za 
koordinatorja komisije za odbojko na mivki ter hkrati tehničnega vodjo in selektorja reprezentanc se potrdi Jasmina 
Čuturiča in sicer za obdobje od 1.1.2018 do 30.11.2020. 
 
Sklep PR-2018/003 (29.3.2018):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije potrjuje priloženo prednostno listo programov prosilcev, ki v 
letošnjem letu kandidirajo za sredstva Fundacije za šport. Prednostna lista se skladno s pozivom posreduje 
na Fundacijo za šport. 
 

Sklep PR-2018/004 (18.4.2018):  
Člani Predsedstva OZS so bili seznanjeni s finančnim poročilom in bilanco za 2017. 
 

Sklep PR-2018/005 (18.4.2018): 

Člani Predsedstva OZS so bili seznanjeni s programom dela in finančnim planom 2018. Na naslednji seji 

predsedstva se še enkrat obravnava predlog letnega finančnega plana s pojasnili in ukrepi. Generalni sekretar 

je zadolžen, da pripravi dodatni dve varianti finančnega plana z navedenimi pojasnili in ukrepi in jih pošlje vsaj 

pet dni pred sejo vsem članom predsedstva in NO OZS. Naslednja seja predsedstva OZS bo na sporedu v 

ponedeljek, 7. maja ob 19.uri v prostorih Modre dvorane na Brezovici pri Ljubljani. 
 

Sklep PR-2018/006 (18.4.2018): 

Člani Predsedstva OZS so potrdili, da se termin skupščine OZS določi na naslednji seji predsedstva OZS, na 

kateri naj bi bil potrjen tudi plan dela in finančni plan za 2018. 
 

Sklep PR-2018/007 (18.4.2018): 

Člani Predsedstva OZS so soglasno potrdili, da se vsa društva po navedenem spisku, ki poslujejo, še enkrat 

pozove k plačilu in v kolikor ne bodo plačali, se dolg izterja preko sodišča z uvedbo izvršilnega postopka. 
 

Sklep PR-2018/008 (18.4.2018): 

Člani Predsedstva OZS so soglasno potrdili, da so vsi klubi po navedenem spisku, ki so jim bile zaračunane 

takse po 10. členu Registracijskega pravilnika dolžni poravnati svojo obveznost. 

 

Sklep PR-2018/009 (18.4.2018): 

Člani Predsedstva OZS so soglasno potrdili, da se upošteva določila 70. člena Pravilnika o tekmovanjih s to 

razliko, da je rok za poravnavo obveznosti 30. junij 2018. Sekretar tekmovanj takoj posreduje vsem klubom 

sprejeti sklep. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sklep PR-2018/010 (7.5.2018):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije potrjuje sledeče pravilnike: Koledar tekmovanj - mladi 2018, Pravilnik 
za DP v odbojki na mivki mladi 2018, Pravilnik o organiziranosti odbojke na mivki, Pravilnik o registraciji društev 
in igralcev 2018, Pravilnik o turnirjih odbojke na mivki 2018, SLO-Lestvica 2018. 
 
Sklep PR-2018/011 (30.5.2018):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije potrjuje prijavo reprezentančnih selekcij U16-deklice in U17-dečki 
na Evropsko prvenstvo 2019.  
 
Sklep PR-2018/12 (23.7.2018): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme: 
Pravilnik o tekmovanjih, Pravila tekmovanja-člani/članice, Pravila tekmovanja-mladinci/mladinke, Pravila 
tekmovanja-kadeti/kadetinje, Pravila tekmovanja-dečki/deklice, Pravila tekmovanja-mala odbojka, 
Pravila tekmovanja-mini odbojka, Pravila tekmovanja-Pokal Slovenije, Koledar tekmovanj 2018/2019. 
 

Sklep PR-2018/013 (5.8.2018): 

Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS za sezono 2018/2019 sprejme:  

- Pravilnik o tekmovanjih, Pravila tekmovanja-člani/članice, Pravila tekmovanja-mladinci/mladinke, Pravila 

tekmovanja-kadeti/kadetinje, Pravila tekmovanja-dečki/deklice, Pravila tekmovanja-mala odbojka, Pravila 

tekmovanja-mini odbojka, Pravila tekmovanja-Pokal Slovenije. 

Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS za sezono 2019/2020 sprejme:  

- Prva državna liga za ženske bo deljena na 1A DOL (8 ekip) in 1B. DOL (8. ekip), v deljeni 2. DOL ženske bo 

nastopalo po 12 ekip. 
 

Sklep PR-2018/014 (5.8.2018): 

Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS za sezono 2018/2019 sprejme 

Koledar tekmovanj za 2018/2019. 
 
Sklep PR-2018/015 (30.8.2018): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS na predlog članov 
strokovnega sveta OZS potrjuje za selektorja ženske U16 reprezentance Živo Cof in za selektorja moške 
U17 reprezentance Zorana Kedačiča in sicer oba za ciklus do konca EP 2019.  
 
Sklep PR-2018/016 (2.10.2018): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije je na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejelo sklep, da pravilniki 
za sezono 2108/2019, sprejeti na seji predsedstva OZS dne 5.8.2018, ostanejo nespremenjeni.  
 
Sklep PR-2018/17 (18.10.2018): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje spremembo-dopolnitev 14. 
člena Pravilnika o registracijah skladno s priloženim dokumentom. 
 
Sklep PR-2018/18 (7.11.2018): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje Poročilo o delu OZS za 2017 
in Plan dela za 2018. 
 
Sklep PR-2018/19 (7.11.2018): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje, da se kot kandidata za mesto 
člana izvršnega odbora OKS-ZŠZ za naslednje mandatno obdobje predlaga predsednika OZS, Metoda Ropreta. 
 
 
Sklep PR-2018/20 (3.12.2018): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
sprejme sklep, da se v decembrskem prestopnem roku in preostanku prestopnega obdobja (sezona 2018/2019) 



 

 

igralcem/igralkam mlajšim od 15. leta omogoči pravico prestopa iz kluba v klub brez plačila nadomestila. Vsa ostala 
določila Registracijskega pravilnika OZS za 2018/2019 ostanejo enaka do sprejetja novega pravilnika.  
 
Sklep PR-2018/20 (4.12.2018): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje, da se kot kandidata za mesto 
člana strokovnega sveta za vrhunski šport pr OKS-ZŠZ za naslednje mandatno obdobje predlaga g. Marka 
Zadražnika.  
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