
 

 

Sklepi predsedstva OZS 2021 
(vse priloge k sklepom se hranijo v pisarni OZS) 
 
 
Sklep PR-2021/1 (4. 1. 2021):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje spremembe določil 
Pravilnika o tekmovanjih ter Koledarja tekmovanj za 2020/2021 skladno s prilogo. 

 
Sklep PR-2021/2 (12. 1. 2021):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje dodatna pravila za 
igranje tekem 1. odbojkarske lige 2020/2021 skladno s prilogo. Pravila stopijo v veljavo takoj po sprejemu. 

 
Sklep PR-2021/3 (9. 2. 2021):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje spremembo 
koledarja tekmovanja - končnice v 1. odbojkarski ligi 2020/2021 skladno s prilogo. 
 
Sklep PR-2021/4 (18. 2. 2021):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje spremembe sistema 
tekmovanja v 2DOL in mladinski kategoriji za 2020/2021 skladno s prilogo. 

 
Sklep PR-2021/005 (12. 3. 2021):  
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 do navedenega roka. 
   
Sklep PR-2021/006 (26. 3. 2021):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sklep, da se, glede 
na situacijo povezano s COVID-19, organizira zaključni turnir pokala Slovenije (vključno s ¼ finalom) in 
sicer se odigra po ena tekma, v naslednji krog pa napreduje zmagovalec posamezne tekme. Organizacijo 
Final 8 turnirja za pokal Slovenije v ženski in Final 8 turnirja za pokal Slovenije v moški 
konkurenci se ponudi klubom (ločeno – moški/ženske, lahko tudi obe kategoriji skupaj) na podlagi 
razpisa. OZS organizatorju prispeva potrebna sredstva za testiranje na prisotnost COVID-19 in prispeva 
3.000 € (vsakemu organizatorju) oz. 5.000 € (če je organizator isti za obe kategoriji) za stroške 
organizacije turnirja. Na osnovi razpisa, se izbere najboljšega ponudnika, točne termine in potek 
tekmovanja pa predlaga izbrani organizator oz. organizatorja, razen finalnih tekem, ki morajo biti odigrane 
18.4.. Termine se predhodno uskladi tudi s TV Sportklub, ki bo prenašal določene tekme. Upošteva se 
žreb 1/4 finalnih parov pokala Slovenije (in nadaljevanja) z dne 17.3.2021. 
 
Sklep PR-2021/007 – 8.4.2021:  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sledeč sklep: Zaradi 
izredne situacije (Covid-19) in igranja 2. DOL samo po enokrožnem sistemu, se za naslednjo sezono 
2021/2022 prehodno zmanjša 2. DOL ženske na 10 ekip. 2. DOL ženske bi se tako zmanjšale na 8 ekip 
za tekmovalno sezono 2022/2023. 

 

Sklep PR-2021/008 (9. 4. 2021): 
V kolikor bo Vlada RS sprejela odlok, ki bo omogočal treninge in tekmovanja registriranih športnikov od 
vključno 12. aprila naprej, se odigra končnica državnega prvenstva v Sportklub 1.Odbojkarski ligi po 
sledečem razporedu: 

• Finale ženske: 3.tekma 17.4. (glede na TV popoldanski termin), ev.4.tekma 19.4., ev.5.tekma 21.4. 
• Finale moški:  2.tekma 17.4. (glede na TV večerni termin), 3.tekma 20.4., ev.4.tekma 23.4., 
ev.5.tekma 25.4. 



 

 

• 3.mesto ženske: tekme se odigrajo med 15. in 19. aprilom po dogovoru med kluboma. Klubi potrdijo 
oz. javijo termine igranja tekem do 12.4.2021. 
• 3.mesto moški: tekme se odigrajo med 17. in 21. aprilom po dogovoru med kluboma. Klubi potrdijo 
oz. javijo termine igranja tekem do 12.4.2021. 

 

Sklep PR-2021/009 (9. 4. 2021): 
Tekmovanje za pokal Slovenije se v ženski konkurenci odpove, v moški konkurenci pa se odigra po 
zaključku državnega prvenstva, s tem da mora biti odigrano najkasneje do 30.aprila 2021. Takoj po 
končanem državnem prvenstvu Tekmovalno-registracijska komisija in Sekretar tekmovanj določita 
termine igranja pokala. Sekretar tekmovanj do 16.4. preveri pri klubih interes za igranje v pokalu 
Slovenije. 

 

Sklep PR-2021/010 (9. 4. 2021): 
Tekmovanje v 2DOL se nadaljuje 17. aprila, tekmovanje v kategoriji mladinci/mladinke pa se predvideno 
nadaljevanje z 11. aprila prestavi na 18. april 2021. 

 

Sklep PR-2021/011 (9. 4. 2021): 
Spremeni se določilo 46.člena Pravilnika o tekmovanjih in sicer se kot upravičen razlog črta odsotnost 
ekipe zaradi uradno objavljene epidemije posameznih bolezni. Določilo velja od 12.aprila 2021 dalje in 
sicer za vse kategorije. 
 
Sklep PR-2021/012 (19. 4. 2021):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sledeč sklep: 
Sprememba sistema igranja državnega prvenstva za kadete in kadetinje.  
V kategoriji kadetov in kadetinj se igrajo turnirji na izpadanje, v naslednji krog napredujeta prvo in drugo 
uvrščena ekipa na turnirju.Obrazložitev: 
- v kategoriji kadetov je prijavljenih 18 ekip (1. Krog – 6 turnirjev / 3 ekipe), 2. Krog ( 4 turnirji /3 
ekipe), 3. Krog – polfinale – 2 turnirja po 4 ekipe, 4. Krog finalni turnir 4 ekip) 
- v kategoriji kadetinj je prijavljenih 61 ekip (1. krog – 16t/4(3) ekipe, 2. krog – 8t./4, 3. krog 4t./4. 4. 
krog – polfinale – 2 turnirja po 4 ekipe, 5. krog finalni turnir 4 ekip) 
 
Sprememba koledarja tekmovanja za kadete in kadetinje ter dečke in deklice :  
Kadeti :  
1. krog -  sobota 29. maj 
2. krog – nedelja 30. maj 
3. krog (polfinale) – sobota 5. junij 
4. krog (finalni turnir) – sobota 12. junij 
  
Kadetinje :  
1. krog -  sobota 29. maj 
2. krog – nedelja 30. maj 
3. krog – sobota 5. junij 
4. krog (polfinale) – nedelja 6. junij 
5. krog (finalni turnir) – sobota 12. Junij 
 
Termina 19./20. junij ter 26./27. junij sta rezervirana za tekmovanje deklic / dečkov, če bo vlada RS 
dovolila tekmovanje 
 
 

Sklep PR-2021/013 (30. 4. 2021):  



 

 

Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme priloženi sistem 

tekmovanj in koledar tekmovanj do konca sezone 2020/2021. 
 

Sklep PR-2021/14 (10. 5. 2021): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sledeči sklep: Potrdi 
se dokončno sestavo članov Komisije za odbojko na mivki z mandatom do 30.11.2021 in sicer: MIHA 
PREMELČ – koordinator, KLEMEN HRASTOVEC - predstavnik društev registriranih za odbojko na mivki, 
MITJA TURK - predstavnik sodnikov in delegatov, TJAŠA KOTNIK - predstavnica igralcev in igralk, 
TADEJ BOŽENK -  predstavnik trenerjev, TOMISLAV ŠMUC -  predstavnik promotorja. 

 
Sklep PR-2021/15 (7. 6. 2021): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje naslednje 
pravilnike: Pravilnik o turnirjih 2021, Pravilnik o organiziranosti odbojke na mivki OZS 2021, Pravilnik za 
DP mladi 2021, Pravila o slovenski lestvici igralcev 2021, Koledar tekmovanj 2021. 

 
Sklep PR-2021/16 (9. 6. 2021): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS potrjuje Registracijski 
pravilnik za odbojko na mivki za leto 2021. 
 
Sklep PR-2021/17 (23. 7. 2021): 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme sledeči sklep: Na 
lestvici za DP - mladi v kategoriji U20 se reprezentantom (Rok Bračko, Asja Šen, Ira Kadunc) prizna točke 
osvojene na EP U20 in sicer v razmerju 1:1. Glede na to se potrdi tudi priložene lestvice, ki že upoštevajo 
navedene točke z EP U20 in so podlaga za izvedbo zaključnih tekem v DP. 
 
Sklep PR-2021/18 (27.7.2021):  
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS sprejme spodaj navedene 
pravilnike za sezono 2021/2022: 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 in Pravila tekmovanja-Pokal 
Slovenije.  
 
 
 
 
         Odbojkarska zveza Slovenije 
 
                            Generalni sekretar 
                     Gregor Humerca 


