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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 TURNIRJIH ODBOJKE NA MIVKI NA PODROČJU SLOVENIJE 
 
 

1. člen 
Pravilnik določa pogoje za organizacijo turnirjev Odbojke na mivki na področju Slovenije, razdelitvi turnirjev po 
kategorijah, zahtevah Odbojkarske zveze Slovenije po izpolnjevanju kriterijev ter pravicah nastopa igralcev in 
sodnikov na turnirjih odbojke na mivke različnih kategorij, postopek registracije in disciplinski postopek. 
 

2. člen 
Turnirji odbojke na mivki se glede na udeležbo igralcev in višino nagradnega sklada razdeli na sedem kategorij : 
 a.  mednarodni turnirji 
 b.  turnirji v okviru državnega prvenstva oziroma Pokala Slovenije 
 c.  turnirji 1. razreda 
 d.  turnirji 2. razreda 
 e.  lokalni turnirji 
 f.  rekreacijski turnirji 
 g.  promocijski turnirji 
 
MEDNARODNI TURNIRJI 

3. člen 
Organizator mednarodnega turnirja v odbojki na mivki mora za organizacijo dobiti soglasje Odbojkarske zveze 
Slovenije, ki mu lahko izda soglasje le, če organizator izpolnjuje zahteve Svetovne odbojkarske organizacije 
(FIVB) oziroma Evropske odbojkarske organizacije (CEV). Pogoje za organizacijo mednarodnega turnirja 
organizator in Odbojkarska zveza Slovenije definirata v posebni pogodbi. 
Turnir mora biti prijavljen na ustrezno institucijo (FIVB ali CEV) 
 

4. člen 
V samem vodstvu mednarodnega turnirja v odbojki na mivki mora biti vsaj en predstavnik Odbojkarske zveze 
Slovenije, ki je zadolžen za nadzor nad izpolnjevanjem zahtev mednarodnih organizacij (FIVB, CEV). 
 

5. člen 
Tujci lahko nastopajo na mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki le v skladu s pravili FIVB. 
 

6. člen 
Člani članic OZS lahko nastopajo na mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki le v skladu s pravili FIVB in v 
soglasju Odbojkarske zveze Slovenije. Nastop reprezentantov (dvoranska odbojka in odbojka na mivki) na 
mednarodnih turnirjih odbojke na mivki odobri selektor reprezentance. 
 

7. člen 
Slovenski državljani, ki niso člani članic OZS nimajo pravice nastopa na mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki 
na območju Slovenije. 
 

8. člen 
Nagradni sklad na mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki mora biti postavljen v skladu s pravili FIVB. 
 

9. člen 
Uradna žoga na mednarodnih turnirjih v odbojki na mivki je predpisana s strani FIVB. 
 

10. člen 
Proti članici OZS, ki bo organizirala mednarodni turnir v odbojki na mivki brez soglasja Odbojkarske zveze 
Slovenije se sproži disciplinski postopek, podleže pa tudi sankcijam Svetovne in Evropske federacije (FIVB, 
CEV). 
 

11. člen 
Člani članic OZS, ki nastopijo na neodobrenem mednarodnem turnirju v odbojki na mivki v Sloveniji ali brez 
dovoljenja Odbojkarske zveze Slovenije nastopijo na turnirju odbojke na mivki v tujini podležejo sankcijam 
Svetovne in Evropske federacije (FIVB, CEV), proti njim pa se sproži tudi disciplinski postopek z Disciplinskim 
pravilnikom. 
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TURNIRJI V OKVIRU DRŽAVNEGA PRVENSTVA OZIROMA POKALA SLOVENIJE 
12. člen 

Organizator turnirjev odbojke na mivki v okviru Državnega prvenstva oziroma Pokala Slovenije je Odbojkarska 
zveza Slovenije, ki pa lahko koncesijo podeli tudi drugim organizatorjem. Pogoje za organizacijo turnirjev 
Državnega prvenstva oziroma Pokala Slovenije organizator in Odbojkarska zveza Slovenije definirata v posebni 
pogodbi. Turnirje se prijavi svetovni odbojkarski federaciji FIVB. 
 

13. člen 
Tujci lahko nastopajo na turnirjih odbojke na mivki v okviru Državnega prvenstva oziroma Pokala Slovenije v 
skladu s pravili FIVB. 
 

14. člen 
Člani članic OZS lahko nastopajo na turnirjih odbojke na mivki v okviru Državnega prvenstva oziroma Pokala 
Slovenije v skladu s sprejetimi Pravili, navodili Predsedstva OZS in razpisanimi pogoji. Nastop reprezentantov 
(dvoranska odbojka in odbojka na mivki) na teh turnirjih odobri selektor reprezentance. 
 

15. člen 
Na turnirjih odbojke na mivki v okviru Državnega prvenstva oziroma Pokala Slovenije lahko nastopijo le igralci, 
ki so registrirani  v skladu s Pravilnikom o registraciji igralcev odbojke na mivki ter povabljeni tuji igralci. 
 

16. člen 
Nagradni sklad na turnirjih odbojke na mivki v okviru Državnega prvenstva oziroma Pokala Slovenije se oblikuje 
v skladu z navodili FIVB, vendar mora biti minimalno 250.000 SIT v kategoriji moških in v kategoriji žensk 
posebej. 
 

17. člen 
Uradno žogo za turnirje odbojke na mivki v okviru Državnega prvenstva oziroma Pokala Slovenije določi 
Predsedstvo Odbojkarske zveze Slovenije. 
 
TURNIRJI 1. RAZREDA 

18. člen 
Organizator turnirja 1. razreda v odbojki na mivki mora za organizacijo turnirja dobiti soglasje Odbojkarske 
zveze Slovenije. Eden od pogojev za pridobitev soglasja je plačilo takse organizatorja, ki znaša (bruto) 15% od 
bruto nagradnega sklada in ovrednotenih nagrad v materialu in bonitetah. 
 

19. člen 
Organizator turnirja 1. razreda v odbojki na mivki mora kriti eventuelne stroške predstavnika OZS, ki je na 
turnirju zadolžen za nadzor izpeljave turnirja v skladu s pravili OZS, FIVB in CEV. V kolikor Odbojkarska zveza 
na turnir odbojke na mivki 1. razreda ne delegira svojega predstavnika, je organizator dolžan po končanem 
turnirju posredovati Odbojkarski zvezi Slovenije poročilo, ki mora vsebovati seznam udeležencev turnirja (igralci 
in sodniki) ter rezultate turnirja. 
 

20. člen 
Nastop tujih igralcev na turnirjih odbojke na mivki 1. razreda ni dovoljen. 
 

21. člen 
Člani članic OZS lahko nastopajo na turnirjih odbojke na mivki 1. razreda pod pogoji, ki jih določi Predsedstvo 
Odbojkarske zveze Slovenije. 
 

22. člen 
Neregistrirani igralci lahko nastopajo na turnirjih odbojke na mivki 1. razreda brez omejitev. 
 

23. člen 
Nagradni sklad na turnirjih odbojke na mivki 1. razreda mora, vključno z vrednostjo praktičnih nagrad, znašati 
minimalno 250.000 SIT v kategoriji moških oziroma v kategoriji žensk posebej. 
 

24. člen 
Turnir v odbojki na mivki 1. razreda se lahko igra s poljubnimi žogami. 
 

25. člen 
Proti članici OZS, ki bo organizirala turnir v odbojki na mivki 1. razreda brez soglasja Odbojkarske zveze 
Slovenije se sproži disciplinski postopek. 
 

26. člen 
Proti članu članice OZS, ki nastopijo na neodobrenem turnirju 1. razreda v odbojki na mivki se sproži disciplinski 
postopek v skladu z Disciplinskim pravilnikom OZS.  
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TURNIRJI 2. RAZREDA 
27. člen 

Soglasje Odbojkarske zveze Slovenije za izvedbo turnirja 2. razreda v odbojki na mivki ni potrebno razen, če je 
turnir 2. razreda v odbojki na mivki organiziran v terminu, ko poteka tudi turnir Državnega prvenstva, Pokala 
Slovenije ali Mednarodni turnir na območju Slovenije. 
 

28. člen 
Organizator turnirja 2. razreda v odbojki na mivki je dolžan po končanem turnirju posredovati Odbojkarski zvezi 
Slovenije poročilo, ki mora vsebovati seznam udeležencev turnirja (igralci in sodniki) ter rezultate turnirja. 
 

29. člen 
Nastop tujih igralcev na turnirjih odbojke na mivki 2. razreda ni dovoljen. 
 

30. člen 
Če je turnir 2. razreda v odbojki na mivki organiziran v terminu, ko poteka tudi turnir Državnega prvenstva, 
Pokala Slovenije ali Mednarodni turnir na območju Slovenije lahko člani članic OZS nastopijo na turnirju 2. 
razreda v odbojki na mivki samo ob odobritvi Odbojkarske zveze Slovenije. V preostalih terminih ni omejitve za 
nastop članov članica OZS, razen za reprezentante (dvoranska odbojka in odbojka na mivki), ki jim nastop 
odobri selektor reprezentance. 
 

31. člen 
Neregistrirani igralci lahko nastopajo na turnirjih odbojke na mivki 2. razreda brez omejitev. 
 

32. člen 
Nagradni sklad na turnirjih odbojke na mivki 2. razreda lahko, vključno z vrednostjo praktičnih nagrad, znaša 
maximalno 249.999 SIT v kategoriji moških oziroma v kategoriji žensk. 
 

33. člen 
Turnir v odbojki na mivki 2. razreda se lahko igra s poljubnimi žogami. 
 

34. člen 
Proti članici OZS, ki bo organizirala turnir v odbojki na mivki 2. razreda brez soglasja Odbojkarske zveze 
Slovenije (ko je le to potrebno) se sproži disciplinski postopek v skladu z Disciplinskim pravilnikom OZS. 
 

35. člen 
Proti članu članice OZS, ki nastopijo na neodobrenem turnirju 2. razreda v odbojki na mivki (ko je odobritev 
potrebna) se sproži disciplinski postopek v skladu z Disciplinskim pravilnikom OZS.  
 
LOKALNI TURNIRJI 

36. člen 
Soglasje za izvedbo lokalnega turnirja v odbojki na mivki ni potrebno razen če je lokalni turnir v odbojki na mivki 
organiziran v terminu, ko poteka tudi turnir Državnega prvenstva, Pokala Slovenije ali Mednarodni turnir na 
območju Slovenije. 
 

37. člen 
Organizator lokalnega turnirja v odbojki na mivki je dolžan po končanem turnirju posredovati Odbojkarski zvezi 
Slovenije poročilo, ki mora vsebovati seznam udeležencev turnirja (igralci in sodniki) ter rezultate turnirja. 
 

38. člen 
Nastop tujci igralcev na lokalnih turnirjih odbojke na mivki ni dovoljen. 
 

39. člen 
Če je loklani turnir v odbojki na mivki organiziran v terminu, ko poteka tudi turnir Državnega prvenstva, Pokala 
Slovenije ali Mednarodni turnir na območju Slovenije lahko člani članic OZS nastopijo na lokalnem turnirju v 
odbojki na mivki samo ob odobritvi Odbojkarske zveze Slovenije. V preostalih terminih ni omejitve za  nastop 
članov članic OZS razen za reprezentante (dvoranska odbojka in odbojka na mivki), ki jim nastop odobri 
selektor reprezentance. 
 

40. člen 
Neregistrirani igralci lahko nastopajo na lokalnih turnirjih odbojke na mivki brez omejitev. 
 

41. člen 
Nagradni sklad na lokalnih turnirjih odbojke na mivki lahko, vključno z vrednostjo praktičnih nagrad, znašati 
maximalno 150.000 SIT v kategoriji moških oziroma v kategoriji žensk posebej. 
 

42. člen 
Lokalni turnir v odbojki na mivki se lahko igra s poljubnimi žogami. 
 

43. člen 
Proti članici OZS, ki bo organizirala lokalni turnir v odbojki na mivki brez soglasja Odbojkarske zveze Slovenije 
(ko je le to potrebno) se sproži disciplinski postopek v skladu z Disciplinskim pravilnikom OZS. 
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44. člen 
Proti članu članice OZS, ki nastopijo na neodobrenem lokalnem turnirju v odbojki na mivki (ko je odobritev 
potrebna) se sproži disciplinski postopek v skladu z Disciplinskim pravilnikom OZS.  
 
REKREACIJSKI TURNIRJI 

45. člen 
Soglasje Odbojkarske zveze Slovenije za izvedbo rekreacijskih turnirjev v odbojki na mivki ni potrebno. 
 

46. člen 
Organizator rekreativnega turnirja v odbojki na mivki ni dolžan poročati o izvedbi turnirja, lahko pa Odbojkarski 
zvezi Slovenije posreduje poročilo, za katerega je priporočamo da vsebuje seznam udeležencev turnirja (igralci 
in sodniki) ter rezultate turnirja. 
 

47. člen 
Nastop tujih igralcev, ki so registrirani na CEV oziroma FIVB ali so registrirani igralci tujih zvez na rekreativnih 
turnirjih odbojke na mivki ni dovoljen. 
 

48. člen 
Člani članov OZS nimajo pravice nastopa na rekreativnih turnirjih. 
 

49. člen 
Nagradni sklad na rekreativnih turnirjih odbojke na mivki ni omejen. 
 

50. člen 
Rekreativni turnir v odbojki na mivki se lahko igra s poljubnimi žogami. 
 
PROMOCIJSKI TURNIRJI 

51. člen 
Če promocijski turnir v odbojki na mivki presega nivo rekreacijskega turnirja, če na njem nastopajo člani članov 
OZS ali so na turnir vabljeni tuji igralci mora organizator za organizacijo dobiti soglasje Odbojkarske zveze 
Slovenije. Pogoje za organizacijo promocijskega turnirja organizator in Odbojkarska zveza Slovenije definirata v 
posebni pogodbi. 
Če na promocijskem turnirju nastopajo tuji igralci, Odbojkarska zveza Slovenije lahko izda soglasje le, če 
organizator izpolnjuje zahteve Svetovne odbojkarske organizacije (FIVB) oziroma Evropske odbojkarske 
organizacije (CEV).  
Promocijski turnir z udeležbo tujih igralcev mora biti prijavljen na ustrezno institucijo (FIVB ali CEV). 
 

52. člen 
Organizator in Odbojkarska zveza Slovenije se pred izdajo soglasja dogovorita o višini nagradnega sklada, 
pravicah nastopa tujcev, registriranih igralcev oziroma rekreativnih igralcev, o uradni žogi in sodelovanju 
predstavnikov OZS pri organizaciji turnirja. Ob določitvi višine nagradnega sklada in udeležbo igralcev je 
potrebno upoštevati pravila FIVB. 
 

53. člen 
Proti članici OZS, ki bo organizirala promocijski turnir v odbojki na mivki, za katerega je potrebno soglasje OZS, 
brez soglasja Odbojkarske zveze Slovenije se sproži disciplinski postopek. 
 

54. člen 
Proti članu članic OZS, ki nastopijo na neodobrenem promocijskem turnirju v odbojki na mivki v Sloveniji, za 
katerega je potrebno soglasje OZS, se sproži disciplinski postopek z Disciplinskim pravilnikom. 
 

55. člen 
Sami tekmovalni pogoji, skupaj s pravicami in dolžnosti sodelujočih morajo biti podani z razpisi za posamezne 
turnirje. 
 

TEKMOVALNA SEZONA 
56. člen 

Tekmovalna sezona v odbojki na mivki traja od 01. januarja do 31. decembra v tekočem koledarskem letu. 
 

REGISTRACIJE IGRALCEV 
57. člen 

Če igralec še ni član članice OZS v skladu s Pravilnikom o registracijah organizacij, delavcev in igralcev se 
lahko včlani v Odbojkarsko zvezo Slovenije samo preko včlanitve v eno od članic OZS. 
 

KONČNE DOLOČBE 
58. člen 

Pravilnik o turnirjih odbojke na mivki na področju Slovenije tolmači Predsedstvo OZS. 
 
 

Predsednik OZS : 
Matjaž KOVAČIČ l.r. 
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