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Na osnovi 31. člena Statuta Odbojkarske zveze Slovenije je Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije na 
seji dne 20.06.2006 sprejelo :  
 
 

PRAVILNIK O REGISTRACIJI IGRALCEV ODBOJKE NA MIVKI  
 

1. člen 
S tem pravilnikom se določi način registracije igralcev in igralk (v nadaljevanju igralci) odbojke na mivki v 
register OZS. 

 
2. člen 

Registracija igralcev odbojke na mivki je neodvisna od registracij igralcev oziroma igralk v dvoranski odbojki. 
Kot igralec odbojke na mivki v Sloveniji se lahko registrira samo Slovenski državljan. 

 
3. člen 

Igralci so lahko včlanjeni v Odbojkarsko zvezo Slovenije le preko osnovnih odbojkarskih organizacij (v 
nadaljevanju klub), ki so včlanjene v Odbojkarsko zvezo Slovenije v skladu s Pravilnikom o registraciji 
organizacij, delavcev in igralcev Odbojkarske zveze Slovenije. 
Klubi, ki želijo registrirati igralce oziroma igralke odbojke na mivki, morajo posredovati na Odbojkarsko zvezo 
Slovenije podpisano in potrjeno izjavo. 
 

4. člen 
Registracija igralcev se opravi na podlagi obrazca za registracijo, ki ga vloži klub in ga predhodno podpiše 
igralec.  
Zahtevo za registracijo lahko poda tudi igralec sam, vendar mora v tem primeru predložiti tudi soglasje kluba. 
 

5. člen 
Ob zahtevku za registracijo je potrebno predložiti fotokopije izpiska iz matične rojstne knjige ali fotokopije 
osebne izkaznice ali fotokopije potnega lista (strani s podatki) oziroma omogočiti da oseba, ki prevzame 
zahtevek za registracijo, z enim od omenjenih dokumentov preveri identičnost podatkov vpisanih na obrazec 
za registracijo.  
 

6. člen 
Višino registracijske takse določi predsedstvo OZS pred vsako novo tekmovalno sezono (koledarskim 
letom).  
 
Register igralcev 

7. člen 
V register igralcev se vpisujejo naslednji podatki: 

- številka registracije 
- priimek in ime 
- datum in kraj rojstva 
- naslov 
- članstvo igralca v klubu 
- številka KZZ 

 
8. člen 

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

9. člen 
Sprememba članstva med tekmovalno sezono ni mogoče. 
 

10. člen 
Igralec se lahko v naslednji sezoni registrira za katerikoli klub, ki izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega Pravilnika, 
razen, če mu tega ne dovoljuje veljavno podpisana pogodba, kateri izvod je deponiran na Odbojkarski zvezi 
Slovenije. Pogodb, ki ne bodo deponirane na Odbojkarski zvezi Slovenije ne bomo upoštevali pri 
spremembah registracije. 
 

11. člen 
Določila pravilnika tolmači PSK OZS. 
 

Predsednik OZS: 
Matjaž KOVAČIČ l.r. 

 


