
 

 

 

Sklepi predsedstva OZS 2016 
(vse priloge k sklepom se hranijo v pisarni OZS) 
 
 
PR-2017/01 (3.1.2017): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sledeči sklep: Potrdi se 
dokončne sestave članov Komisije za odbojko na mivki in Komisije za odbojko sede z mandatom do 
30.11.2017:  
Komisija za odbojko na mivki: Sašo Rop (koordinator), Jasmin Čuturić, Nejc Zemljak, Mitja Turk, Tomi Šmuc, 
Simon Rožnik (člani) 
Komisija za odbojko sede: Simon Božič (koordinator), Branko Mihorko, Jana Ferjan, Marko Zupančič, Peter 
Končnik (člani) 
 
PR-2017/02 (17.2.2017): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sledeči sklep: Potrdi se 
sprememba koledarja tekmovanj kot sledi -  
1. DOL ženske - POLFINALE 
Prestavitev 1. tekme 1/2 finala iz 22. marca na termin pred finalom pokala na ponedeljek 13. 03. ali torek 
14.03.2017. Organizator tekem sta znana - Nova KBM Branik in Calcit Volleyball – zato je navkljub eventuelni 
tretji tekmi ¼ finala v soboto 11.03.2017 to možno.  
1. DOL ženske - ZELENA SKUPINA :  
SEDAJ               NOVO 
4. krog  sreda 22.03.2017   sobota 25.03.2017 
5. krog  sobota 25.03.2017   sobota 15.04.2017 
6. krog  sobota 15.04.2017   sreda 19.04.2017 
 
PR-2017/003 (22.2.2017):  
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.  
 
PR-2017/004 (2.3.2017):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije potrjuje za selektorja moške članske reprezentance Slobodana 
Kovača, za obdobje 2017-2019, z možnostjo avtomatskega podaljšanja pogodbe za še eno leto, v primeru, da 
se reprezentanca kvalificira na olimpijske igre.  
 
PR-2017/004a (7.3.2017):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije potrjuje novi Pravilnik o registracijah 2017 za odbojko na mivki ter 
koledar tekmovanj v odbojki na mivki za 2017. 
 
PR-2017/005 (4.4.2017):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije potrjuje novi Pravilnik za DP mladi 2017, Pravilnik za pokal Slovenije 
mladi 2017 in Razpis organizacija turnirjev mladi 2017. 
 
PR-2017/006 (4.5.2017):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije potrjuje novi Pravilnik za DP mladi 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sklep PR-2017/007 (13.4.2017):  

Člani Predsedstva OZS za selektorja članske moške reprezentance imenujejo in potrjujejo Slobodana 

Kovača za obdobje do konca EP 2019 z možnostjo podaljšanja pogodbe do konca OI 2020, v kolikor bi 

slovenska reprezentanca imela realne možnosti za nastop na igrah. 
 

Sklep PR-2017/008 (13.4.2017):  

Člani Predsedstva OZS so bili seznanjeni s predlogom predsednika glede vzpostavitve delovanja nove 

spletne strani OZS. Sprejme se sklep, da v kolikor spletna stran ne bo vzpostavljena do pričetka skupčine 

OZS, se vsem zaposlenim plače do vzpostavitve obračunavajo po 85%. 
 

Sklep PR-2017/009 (13.4.2017):  

Člani Predsedstva OZS so bili seznanjeni s finančnim planom za 2017. GS še enkrat preuči vse postavke in 

pošlje članom Predsedstva dokončni plan s podrobno razdelanimi večjimi postavkami, ki se bo predstavil oz. 

dal v potrditev tudi Skupščini OZS.  

 

Sklep PR-2017/010 (13.4.2017):  

Člani Predsedstva OZS so bili seznanjeni s finančnim delom letošnje svetovne lige. Morebitne nagrade, ki 

pripradajo OZS s strani FIVB za posamezne zmage na tekmah in turnirjih se igralcem razdelijo po ključu:  

- do 100.000 EUR  - nagrade se igralcem ne izplačajo 

- znesek nad 100.000 EUR naprej – navedeni znesek se igralcem izplača v višini 50% 
 
PR-2017/11 (9.8.2017): 
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.  
 
PR-2017/12 (29.8.2017): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme: Koledar 
tekmovanj za sezono 2017/2018.  
 
PR-2017/13 (24.10.2017): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS na predlog članov 
strokovnega sveta OZS potrjuje za selektorja ženske mladinske reprezentance Gregorja Rozmana in 
za selektorja moške mladinske reprezentance Aleša Hribarja in sicer oba za obdobje dveh tekmovalnih 
sezon.  
 
PR-2017/014 (14.12.2017): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sledeči sklep: Za 
zastopanje OZS na redni seji skupščine OKS-ZŠZ dne 16.12.2017 se zaradi odsotnosti predsednika 
OZS Metoda Ropreta, za začasnega delegata na navedeni skupščini imenuje generalnega sekretarja 
OZS Gregorja Humerca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   



 

 

         Odbojkarska zveza Slovenije 
 
                 Generalni sekretar 
                   Gregor Humerca 


