
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

III. IGRALCI 

 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI DRUŠTEV IN IGRALCEV/IGRALK 

ODBOJKE NA MIVKI 

Na osnovi 31. člena statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo OZS na korespondenčni seji dne, 14. aprila 2022 
sprejelo: 

 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se določi način vpisa organizacij, delavcev in igralcev/igralk v register članov OZS. 

2. člen 

Odbojkarske organizacije so društva, vpisana v register društev pristojnega upravnega organa kraja, sedeža društva (v 

nadaljnjem besedilu: društva). 

3. člen 

Pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz aktov OZS, pridobi organizacija, delavec, sodnik, trener in igralec/igralka, ki so vpisani v 

register OZS. Vsa plačila taks se izvaja na TRR OZS: SI56 3000 0001 1651 094 (Banka Sberbank). 

II. DRUŠTVA 

4. člen 

Društva, ki se želijo registrirati za odbojko na mivki, morajo biti člani OZS (plačana članarina). Postopek včlanitve po teka 

skladno s Statutom OZS. 

5. člen 

Postopek registracije za posamezno sezono poteka elektronsko preko portala za odbojko na mivki na spletni strani 

http://www.volleyball.si/beachvolley/. Registracijska taksa za društva za posamezno sezono znaša 100 EUR. 

 

6. člen 
 
Registracija igralcev/igralk odbojke na mivki je neodvisna od registracij igralcev oziroma igralk v dvoranski odbojki. 

7. člen 

V uradnih tekmovanjih OZS lahko tekmujejo le igralci/igralke, ki so včlanjeni v klube/društva, ki so člani Odbojkarske zveze 

Slovenije. 

8. člen 
Registracija igralca/igralke odbojke na mivki velja za eno tekmovalno sezono, ki je enaka koledarskemu letu. 

9. člen 

Sprememba članstva v društvu med tekmovalno sezono ni mogoča. 

Igralci/igralke v odbojki na mivki (v primeru mladoletnikov njihovi starši oz. zakoniti skrbniki), morajo najmanj 20 dni pred 

posameznim nastopom na turnirju DP v odbojki na mivki v organizaciji OZS (turnirji DP - mladi, DP - člani) zagotoviti: 

• spletno registracijo igralca/igralke pri OZS (http://www.volleyball.si/beachvolley/) in plačati registracijsko takso, 

• pravočasno in ustrezno prijavo za nastop na posameznem turnirju na spletni strani OZS 

(http://www.vollevball.si/beachvollev/). na katerem namerava nastopiti, 

• opraviti protidopinško e-izobraževanje, ki ga predpisuje Slovenska antidoping organizacija (SLOADO) - veljavnost 

protidopinškega izobraževanja je 2 leti. povezavo in vse potrebne informacije dobite na spletni strani Slovenske 

protidopinške agencije SLOADO https://www.sloado.si/.  
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Igralci in igralke, ki nastopajo na turnirjih DP v odbojki na mivki morajo imeti: 

• ustrezno dokazilo (potrdilo o plačani članarini) članstva v klubu, ki je registrirano kot športno društvo za odbojko na mivki za 

tekočo tekmovalno sezono, 

• ustrezno dokazilo oz. potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu, ki ni starejše od 6 mesecev. 

Postopek registracije začne igralec sam oz. s pomočjo staršev ali skrbnikov in sicer z izpolnitvijo elektronskega obrazca na 

spletni povezavi http://www.volleyball.si/beachvolley/. 

Na elektronskem obrazcu se podatki ločijo na obvezne in neobvezne podatke. 

Obvezni podatki za registracijo so: 

• ime in priimek 

• državljanstvo 

• datum in kraj rojstva 

• EMŠO 

• društvo za katerega se igralec registrira 

• naslov bivališča 

• kontaktni podatki ( naslov elektronske pošte igralca in starša-skrbnika v primeru mladoletnosti igralca, telefon) 

V postopku registracije mora igralec izbrati društvo za katerega želi tekmovati, društvo pa mora v 72 urah potrditi oziroma 

zavrniti registracijo drugače registracija ni veljavna. 

10. člen 

Igralec po vpisu podatkov potrdi vnos, naslednji korak pa je plačilo registracijske takse. Aplikacija mu omogoča izpis položn ice z 

vsemi podatki o plačilu. 

11. člen 

Višina registracijske takse je odvisna od licence, ki jo določi predsedstvo OZS pred vsako novo tekmovalno sezono 

(koledarskim letom). Višina registracijske takse : 

 

12. člen 

Odgovorna oseba v pisarni OZS po prejemu potrditve plačila registracijske takse s strani računovodstva vpiše v register številko 

registracije igralca in objavi registracijo na spisku registriranih igralcev. 

Potrditev s strani OZS lahko traja tudi do 5 dni. 

13. člen 

Igralec se lahko v naslednji sezoni registrira za katerikoli društvo, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega Pravilnika, razen če mu 

tega ne dovoljuje veljavno podpisana pogodba, katere izvod je deponiran na Odbojkarski zvezi Slovenije. Pogodbe, ki ne bodo 

deponirane na Odbojkarski zvezi Slovenije, ne bodo upoštevane pri spremembah registracije. 

14. člen 

Določila pravilnika tolmači Komisija za odbojko na mivki pri OZS. Pravilnik prične veljati naslednji dan po sprejemu. 

Predsednik OZS: 

Metod ROPRET l.r. 

Licenca Kategorije Višina Pravica nastopa 

Enotna licenca Člani in mladi 20 EUR Članski turnirji SERIJA, A, B in turnirji mladi 
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