
 

 

 
Sklepi predsedstva OZS 2022 
(vse priloge k sklepom se hranijo v pisarni OZS) 
 
 
Sklep PR-2022/01 (14. 1. 2022): 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 30.11.2022:  
Komisija za odbojko na mivki: Miha Premelč (koordinator), Klemen Hrastovec, Tjaša Kotnik, Rok Zajec, Tadej 
Boženk, Tomislav Šmuc (člani) 
Komisija za odbojko sede: Simon Božič (koordinator), Branko Mihorko, Jana Ferjan, Darko Đurić, Peter Končnik 
(člani) 
 
 
Sklep PR-2022/02 (14. 1. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
sprejme sledeči sklep (potrditev se izvede v paketu kot en sklep): Potrdi se predlog Pravil za prestavitev tekem 
oziroma turnirjev zaradi okužb s Covid virusom oziroma karanten igralcev, kot posledica okužb z virusom Covid  
(v prilogi). Če zaradi ukrepov vlade (morebitna prepoved igranja tekem) ne bo možno odigrati celega kroga 
(zadostuje en kompletno neodigran krog) v tretjem delu prve lige, ima prednost pri odigravanju končnica 
državnega prvenstva in se za razpored končnice upoštevajo rezultati po drugem delu prve lige. Potrdi se 
sprememba koledarja končnice v ženski konkurenci (v prilogi). Potrdi se predlog sekretarja tekmovanj o 
zadnjem možnih terminih odigravanja tekem 3. dela prve lige: Moški – sobota 12.03.2022, Ženske – sreda 
02.03.2022 
 
 
Sklep PR-2022/03 (21. 1. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
sprejme sledeči sklep oz. potrdi se predlog sprememb koledarja tekomvanj kot navedeno:  
Članice: 
- 2. tekma 1/4 finala - iz nedelje 20.03 na soboto 19.03. – zaradi turnirja mladink 20.03. 
- tekmo finala - iz sreda 13.04. na petek 15.04. – čas za priprave ekipe po mladinki reprezentanci 
- tekmo finala - iz sobote 16.04. na nedeljo 17.04 – čas za priprave ekipe po mladinki reprezentanci 
Mladinke: 
- 7. krog »A« lige -  iz 20.03.  na 20.02. (vzhod) oziroma 06.03. (zahod) ali dogovor ekip 
- Finalni turnir osmih ekip (21. in 22. maj) se razdeli na dva turnirja: 
-      Prvi turnir (osem ekip – 1/4 finale) – nedelja 20.03. 
-      Drugi turnir (4 ekipe, polfinale, za 3. mesto, finale) – sobota 02.04. – popoldan (  v petek 01.04. še 
možna 3. tekma ½ finala) 
 
 
Sklep PR-2022/04 (28. 1. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
sprejme sledeči sklep oz. potrjuje Miho Premelča za vodjo usposabljanja za odbojko na mivki. 
 
 
Sklep PR-2022/05 (11. 3. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
potrjuje spremembo koledarja tekmovanj DP za 2021/2022 skladno s prilogo. 
 

 
Sklep PR-2022/06 (21. 3. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
potrjuje prednostno razvrstitev programov/projektov Fundacije za šport za 2022 skladno s prilogo. 
 
 
 



 

 

 
Sklep PR-2022/07 (31. 3. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
potrjuje koledar tekmovanj v odbojki na mivki za 2022 skladno s prilogo. 
 
 
Sklep PR-2022/08 (14. 4. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
potrjuje navadene pravilnike: Pravilnik-koledar tekmovanj DP mladi 2022, Pravilnik-nastopi igralcev na 
mednarodnih turnirjih 2022, Pravilnik-registracija društev/igralcev/igralk v odbojki na mivki 2022, Pravilnik-SLO 
lestvica v odbojki na mivki 2022, Pravilnik-turnirji v odbojki na mivki 2022. 
 
 
Sklep PR-2022/09 (22. 6. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
potrjuje navadene pravilnike za sezono 2022/2023: Registracijski pravilnik, Pravilnik o tekmovanjih, Pravila-
pokal, Pravila-člani, Pravila-mladinci/mladinke, Pravila-kadeti/kadetinje, Pravila-dečki/deklice, Pravila-mala 
odbojka, Pravila-mini odbojka. 
 
 
Sklep PR-2022/10 (10. 8. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
potrjuje priloženi koledar tekmovanj za 2022/2023. 
 
 
Sklep PR-2022/11 (15. 9. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
potrjuje izplačilo nagrad zaposlenim na OZS ter zunanjim sodelavcem v sklopu organizacije svetovnega 
prvenstva v odbojki in sicer vsak od navedenih prejme po 2.000 EUR neto: Andreja Smodič, Branko Maček, 
Damjan Marinko, Ana Oblak, Gregor Humerca ter zunanji sodelavci Tone Pavlič, Jernej Tomazin in Petra 
Grahovac. 
 
 
Sklep PR-2022/12 (23. 9. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na podlagi 31. člena Statuta OZS 
potrjuje priloženo spremembo koledarja tekmovanj za 2022/2023. 
 
 
Sklep PR-2022/13 (25. 10. 2022): Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije je sprejelo sklep, da se končna 
odločitev glede nadaljnjih korakov v zvezi primera oz. registracije igralke Neneh Sillah Fatoumatta prestavi na 
naslednjo sejo, ki bo organizirana po 20. novembru. 
 
 
Sklep PR-2022/14 (27. 12. 2022): 
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 
30.11.2023:  
Komisija za odbojko na mivki: Miha Premelč (koordinator), Klemen Hrastovec, Tjaša Kotnik, Rok Zajec, 
Tadej Boženk, Tomislav Šmuc (člani).  
Komisija za odbojko sede: Simon Božič (koordinator), Branko Mihorko, Jana Ferjan, Darko Đurić, Peter 
Končnik (člani) 

 
 

         Odbojkarska zveza Slovenije 
 
                            Generalni sekretar 
                     Gregor Humerca 


