
 

 

Sklepi predsedstva OZS 2020 
(vse priloge k sklepom se hranijo v pisarni OZS) 
 

 
Sklep PR-2020/01 (22. 1. 2020):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje spodaj 
navedene kandidate, s katerimi OZS kandidira na navedenem razpisu MIZS: Peter Možič (moški - 
ŠTAJERSKA REGIJA), Živa Cof (ženske – LJUBLJANA Z OKOLICO), Mitja Jež (moški – KOROŠKA 
REGIJA), Rok Knafelc (moški - PRIMORSKA REGIJA), Mojca Božič (ženske - KOROŠKO-
CELJSKA REGIJA) in Dejan Pušnik (ženske - MARIBOR Z OKOLICO IN PREKMURJE)  
 
Sklep PR-2020/02 (11. 2. 2020): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje spremembo 
nazivov strokovne usposobljenosti skladno s prilogo. 
 
Sklep PR-2020/03 (11. 2. 2020): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje spremembo 
koledarja tekmovanj za sezono 2019/2020 – končnica 1DOL moški, kot navedeno v prilogi. 
 
Sklep PR-2020/004 (21. 2. 2020): 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-2020/005 (26. 2. 2020): 

Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije je bilo seznanjeno s finančnim poročilom za leto 2019.  

 

Sklep PR-2019/006 (26. 2. 2020): 

Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije je bilo seznanjeno z vsebinskim in finančnim planom za 

2020.  

 

Sklep PR-2019/007 (26. 2. 2020): 

Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije je sprejelo sklep, da se letošnja volilna skupščina zaradi 

odsotnosti predsednika Ropreta v drugem delu aprila in zaradi izvedbe postopkov revizije organizira 

v sredini maja oz. najkasneje do 20. maja 2020. Točen termin se potrdi v nakrajšem možnem času. 
 
Sklep PR-2020/08 (9. 3. 2020): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje naslednje 
pravilnike: Pravilnik o registraciji društev in igralcev 2020, Pravilnik o turnirjih 2020, Pravilnik za DP 
mladi 2020, Pravila o slovenski lestvici igralcev 2020, Predlog koledarja za turnirje DP mladi 2020. 
 

Sklep PR-2020/009 (11. 3. 2020): 
Vsa tekmovanja v dvoranski odbojki v okviru OZS se do nadaljnjega prekinejo. Odigrajo se le tekme 
zelene in modre skupine za moške v 1. SportKlub odbojkarski ligi. Tekme bodo odigrane do sobote, 
14. marca. Dne 25.3.2020 se ob 16. uri organizira nova seja predsedstva in TRK. Do seje sekretar 
tekmovanj pripravi različne predloge glede izvedbe tekmovanj in na navedeni seji se sprejme 
dokončna odločitev. 
 

 
 



 

 

Sklep PR-2020/10 (17. 3. 2020): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS je sprejelo naslednji 
sklep: Z današnjim dnem se zaključi državno prvenstvo v 1. Sportklub odbojkarski ligi za moške in 
ženske za sezono 2019/2020. Potrdi se končni vrstni red, ki je v prilogi tega sklepa. 
 
Sklep PR-2020/11 (19. 3. 2020):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje Pravilnik o 
organiziranosti odbojke na mivki za 2020. Pravilnik o sankcioniranju v odbojki na mivki OZS se ne 
uporablja več.  
 
 
  
         Odbojkarska zveza Slovenije 
 
                 Generalni sekretar 
                   Gregor Humerca 


