
Na osnovi 31. Člena statute Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo OZS na seji dne 26.4.2019 
sprejelo: 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
S tem pravilnikom se določi način vpisa organizacij, delavcev in igralcev 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, 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. Postopek včlanitve poteka skladno s 
Statutom OZS.  
 

5. člen 
Na spisek registriranih društev odbojke na mivki za tekmovalno sezono odgovorna oseba OZS vpiše društvo po 
izpeljanem postopku za registracijo in plačilu članarine (200 EUR). 
 
III. IGRALCI 

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

7. člen 
Igralci so lahko včlanjeni v Odbojkarsko zvezo Slovenije le preko društev odbojke na mivki, ki so včlanjena v 
Odbojkarsko zvezo Slovenije. 
 

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

9. člen 
Sprememba članstva v društvu med tekmovalno sezono ni mogoče. 
Postopek registracije začne igralec sam z izpolnitvijo elektronskega obrazca na internetni strani 
www.odbojka.si. 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, telefon ) 
-- v postopku registracije mora igralec izbrati društvo za katerega želi tekmovati 
-- za kategorije U14 in U16 mora izbrati še regijo upoštevajoč veljavni pravilnik 
-- društvo 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 položnice z vsemi podatki o plačilu. 

 
 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI DRUŠTEV IN IGRALCEV ODBOJKE NA MIVKI 



11. člen 
Višina registracijske takse je odvisna od licence, ki jo določi predsedstvo OZS pred vsako novo tekmovalno 
sezono (koledarskim letom). Višina registracijske takse : 

Licenca Kategorije Višina Pravica nastopa 
Enotna licenca Člani in mladi 20 EUR Članski turnirji SBT,A,B in turnirji mladi 

 
12. člen 

Odgovorna oseba v pisarni OZS po prejemu plačila registracijske takse vpiše v register številko registracije 
igralca in objavi registracijo na spisku registriranih igralcev. 
 

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. Pogodb, ki ne bodo deponirane na Odbojkarski zvezi Slovenije, ne bomo 
upoštevali pri spremembah registracije. 
 
IV. SODNIKI 

14. člen 
Registracija sodnikov odbojke na mivki je neodvisna od registracij sodnikov v dvoranski odbojki. Sodnik odbojke 
na mivki je lahko tudi sodnik v dvoranski odbojki. 
 

15. člen 
Sodniki so lahko včlanjeni v Odbojkarsko zvezo Slovenije preko društev odbojke na mivki, ki so včlanjena v 
Odbojkarsko zvezo Slovenije ali Zvezo odbojkarskih sodnikov Slovenije. 
 

16. člen 
V register sodnikov odbojke na mivki se vpiše naslednje podatke : 
-- ime in priimek 
-- državljanstvo 
-- datum in kraj rojstva 
-- naslov bivališča 
-- kontaktni podatki (naslov elektronske pošte, telefon) 
-- licenco (mednarodna, sodnik, kandidat za sodnika), ki si jo je sodnik pridobil v sistemu izobraževanja 
-- datum in kraj izpita v sistemu izobraževanja 
-- datum in kraj licenčnega seminarja za tekoče leto 
 

17. člen 
V registru sodnikov se vodi tudi statistika sojenja (kraj, datum, rang tekmovanja) na mednarodnih turnirjih in 
turnirjih v Sloveniji. 
 

18. člen 
Sodnik je dolžan v tekoči tekmovalni sezoni opraviti licenčni seminar in plačati članarino, ki znaša 20 EUR. 

 
V. TRENERJI 

19. člen 
Registracija trenerjev odbojke na mivki je neodvisna od registracij trenerjev v dvoranski odbojki. Trener odbojke 
na mivki je lahko tudi trener v dvoranski odbojki. 
 

20. člen 
Trenerji so lahko včlanjeni v Odbojkarsko zvezo Slovenije le preko društev odbojke na mivki, ki so včlanjene v 
Odbojkarsko zvezo Slovenije ali preko Društva odbojkarskih trenerjev Slovenije. 
 

21. člen 
V register trenerjev odbojke na mivki se vpiše naslednje podatke : 
-- ime in priimek 
-- državljanstvo 
-- datum in kraj rojstva 
-- naslov bivališča 
-- kontaktni podatki (naslov elektronske pošte, telefon) 
-- licenco (mednarodna, A, B), ki si jo je trener pridobil v sistemu izobraževanja 



-- datum in kraj izpita v sistemu izobraževanja 
-- datum in kraj licenčnega seminarja za tekoče leto 
 

22. člen 
Trener je dolžan v tekoči tekmovalni sezoni opraviti licenčni seminar in plačati članarino, ki znaša 20 EUR. 

 
23. člen 

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

Predsednik OZS : 
Metod ROPRET l.r. 

 


