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

PRAVILNIK O DRŽAVNIH REPREZENTANCAH
1. UVODNE DOLOČBE
1.člen
S tem pravilnikom Odbojkarska zveza Slovenije (v nadaljevanju OZS) določa
oblikovanju in vodenju državnih odbojkarskih reprezentanc Republike Slovenije.

urejanje razmerij pri

2.člen
Posamezni pojmi po tem pravilniku se opredeljujejo kot:
- odbojkarska reprezentanca
… je skupina članov OZS, ki jo sestavljajo igralci in igralke, opredeljeni po starostnih kategorijah in spolu in
strokovni štab reprezentance, ki se oblikuje za izvedbo določene tekmovalne naloge v določenem
mandatu.
- strokovni štab reprezentance
... tvorijo: 1.trener reprezentance (opravlja tudi funkcijo selektorja), njegov pomočnik, direktor
reprezentance ter zdravnik in fizioterapevt. V članskih reprezentancah je na predlog 1.trenerja in z
odobritvijo predsedstva OZS lahko še svetovalec reprezentance, drugi pomočnik in statistik.
- reprezentančni kandidat
... je igralec ali igralka, ki ga (jo) 1.trener uvrsti na spisek potencialnih kandidatov za izbor reprezentance.
- reprezentant
...je igralec ali igralka določen(a) po spolu in starostni kategoriji, uvrščen(a) v reprezentanco za izvedbo
določene tekmovalne naloge. Starostne kategorije reprezentanta so opredeljene glede na določila
mednarodne odbojkarske zveze (FIVB).
- kapetan reprezentance
... je igralec ali igralka, ki ima v okviru reprezentance posebne pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz pravil
odbojkarske igre, določila tekmovanj in tega pravilnika. Kapetana reprezentance izvolijo med seboj
reprezentanti na prvem sklicu, pri imenovanju pa upoštevajo naslednje kriterije: igralni staž v
reprezentanci, osebnostne lastnosti in dosežene tekmovalne rezultate v reprezentanci.

2. OBLIKOVANJE REPREZENTANCE
3.člen
Posamezne odbojkarske reprezentance se oblikujejo na predlog Strokovnega sveta OZS (s sklepom
Predsedstva OZS), ki glede na določila mednarodnih tekmovanj in planiranje domače akcije določi:
- starostno kategorijo igralcev ali igralk, usklajeno z določili FIVB ali CEV
- strokovni štab reprezentance
- mandat reprezentance
- izhodišče za selekcioniranje igralcev in igralk na predlog Strokovnega sveta OZS
- okvirne naloge reprezentance
4.člen
1.trenerje posameznih reprezentanc imenuje in razrešuje Predsedstvo OZS na osnovi mnenja in soglasja
Strokovnega sveta OZS. Izbor 1.trenerja določajo kriteriji, ki jih v pisno oblikuje in sprejema Strokovni svet
OZS. Vsak 1.trener reprezentance ima pravico izbora svojega pomočnika, vendar v soglasju s Strokovnim
svetom OZS.
5.člen
1.trener reprezentance, na podlagi sklepa Predsedstva OZS o oblikovanju posamezne reprezentance,
določa reprezentante po načelih odbojkarske stroke in s selekcioniranjem iz širšega spiska reprezentančnih
kandidatov. O spisku reprezentančnih kandidatov mora 1.trener pridobiti mnenje Strokovnega sveta OZS.
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6.člen
Strokovni štab reprezentance imenuje in razrešuje Predsedstvo OZS na osnovi mnenja in soglasja
1.trenerja reprezentance. Predsedstvo OZS lahko s sklepom določi, da posamezne naloge v strokovnem
štabu reprezentance prevzamejo delavci strokovnih služb OZS ali njeni pooblaščenci v funkciji enega od
članov strokovnega štaba (na primer v vlogi tehničnega vodje).

3. DELO Z REPREZENTANCO
7.člen
1.trener reprezentance pred prevzemom mandata Predsedstvu OZS predloži program dela reprezentance,
v katerem na podlagi opredeljene naloge reprezentance in rokovnika dela z reprezentanco točno opredeli:
- postopek oblikovanja spiska reprezentančnih kandidatov in način njihovega selekcioniranja
- faze delovanja reprezentance glede na trajanje mandata ter tekmovalne naloge in cilje reprezentance
- način sodelovanja s trenerji klubov, ki imajo reprezentante in reprezentančne kandidate
O programu dela reprezentance iz prejšnjega odstavka tega člena Strokovni svet OZS podaja obvezno
mnenje in soglasje pred obravnavo na Predsedstvu OZS.
8.člen
Direktor reprezentance s pomočjo ostalih članov strokovnega štaba in strokovnih služb OZS na podlagi
programa dela reprezentance (pripravi ga 1.trener) pripravi predlog finančno materialnih potreb v planiranem
obdobju dela z reprezentanco, v katerem opredeli vsa potrebna sredstva za:
- izvedbo programa dela, nastopov in tekmovanj reprezentance
- nabavo športne opreme reprezentance
- ustrezne priprave reprezentance z izborom kraja, časa in športnega objekta
Direktor reprezentance predloži predlog finančno-materialnih potreb v potrditev Predsedstvu OZS in
usklajuje izvajanje plana finančno-materialnih potreb reprezentance preko generalnega sekretarja OZS.

4. OBVEZNOSTI KLUBOV DO REPREZENTANCE
9.člen
Klubi, člani OZS so dolžni sodelovati pri izvajanju programa dela reprezentance in sicer tako, da:
- omogočijo reprezentantom in reprezentančnim kandidatom sodelovanje v reprezentanci v vseh fazah
njenega dela in v skladu s planom dela reprezentance.
- zagotovijo sodelovanje svojih trenerjev in strokovnih vodstev na poziv 1.trenerja reprezentance.
10.člen
Generalni sekretar OZS stopi v stik s klubi v tujini, katerih člani so reprezentanti in reprezentančni kandidati
v smislu zagotavljanja njihove prisotnosti pri izvajanju programa dela posameznih reprezentanc, za kar mora
biti s tujim klubom sklenjena tudi posebna pogodba (v skladu s pravili FIVB in CEV).

5. OBVEZNOSTI REPREZENTANTOV IN REPREZENTANČNIH KANDIDATOV
11.člen
Reprezentant in reprezentančni kandidat ima pravico in dolžnost sodelovanja v reprezentanci pod pogoji in
na način, določen s tem pravilnikom in brez upravičenega razloga ne sme:
- odkloniti poziva 1.trenerja za vključitev in sodelovanje v reprezentanci
- izostati pri akcijah izvajanja programa dela reprezentance
- dajati prednost klubskim obveznostim pred reprezentančnim.
Kot opravičeni razlogi za izostanek reprezentanta ali reprezentančnega kandidata pri akcijah izvajanja
programa dela reprezentance štejejo z ustreznim potrdilom predvsem: smrt v ožji družini, hujša bolezen ali
poškodba (stanje ugotavlja reprezentančni zdravnik). Izjemoma lahko tudi katerikoli drug izostanek odobri le
1.trener reprezentance.
12.člen
Reprezentant ali reprezentančni kandidat je dolžan ves čas izvajanja programa dela reprezentance pri vadbi
v klubu po dogovoru s klubskim trenerjem delovati v smislu realizacije programa dela reprezentance in
zastavljenega reprezentančnega cilja.

Reprezentance - 2/4

6. OBVEZNOSTI IN NALOGE STROKOVNEGA ŠTABA
13.člen
1.trener reprezentance ima naslednje obveznosti in naloge:
- spremlja vadbo in kvaliteto igranja reprezentantov in reprezentančnih kandidatov
- daje smernice klubskim trenerjem pri klubski vadbi reprezentantov in reprezentančnih kandidatov
- pripravlja strokovni del programa dela reprezentance in je nosilec izvajanja tega programa
- sestavlja reprezentančno ekipo in jo vodi na treningih in tekmovanjih
- pripravlja poročila o izvajanju strokovnega dela programa reprezentance
- daje predloge za spremembe in dopolnitve programa dela reprezentance
1.trener reprezentance usklajuje svoje operativne naloge s pomočnikom trenerja, ki za svoje delo odgovarja
1.trenerju.
14.člen
Direktor reprezentance skrbi predvsem za:
- realizacijo plana finančno-materialnih potreb reprezentance v sodelovanju z zadolženimi člani
predsedstva OZS in generalnim sekretarjem OZS
- izpolnjevanje pogodbenih obveznosti
- koordinacijo pri izvajanju programa dela med reprezentanco in strokovno službo OZS
- koordinacijo med reprezentanco in klubov reprezentantov in reprezentančnih kandidatov
- vsesplošno disciplino v reprezentanci
- čimbolj racionalno porabo planiranih finančnih sredstev reprezentance z ustrezno evidenco
- splošno spoštovanje planov in sklepov Predsedstva OZS ter napotil Strokovnega sveta OZS v zvezi s
sprejetim programom in delom reprezentance.
15.člen
Zdravnik in fizioterapevt reprezentance,kot tudi ostali člani strokovnega štaba (kondicijski trener, svetovalec,
statistik) opravljajo svoje naloge v reprezentanci po načelih stroke in v skladu s posebno pogodbo, ki jo
sklepajo z OZS za opravljanje svojih strokovnih del v reprezentanci.
16.člen
Strokovni štab za svoje delo pri izvajanju mandata v reprezentanci odgovarja Predsedstvu OZS.

7. STATUS ČLANOV REPREZENTANCE
17.člen
Reprezentanti in reprezentančni kandidati imajo status amaterskega športnika in za sodelovanje v
reprezentanci niso upravičeni do plačila.
Na predlog strokovnega štaba reprezentance lahko Predsedstvo OZS določi, v odvisnosti od
reprezentančnih nalog in doseženih reprezentančnih rezultatov, višino denarnih nadomestil (na primer
žepnin) in nagrad reprezentantom za dosežene športne rezultate. Predsedstvo OZS tudi določi na predlog
strokovnega štaba kriterije, po katerih so reprezentanti upravičeni do denarnih nagrad za dosežene rezultate
in cilje.
Reprezentanti in reprezentančni kandidati imajo pravico do nadomestila za stroške, ki so jih imeli zaradi
sodelovanja v reprezentanci in se nanašajo na: refundacijo plače in nadomestilo za potne stroške z javnimi
prevoznimi sredstvi (avtobus). izplačila vrši in kontrolira strokovna služba OZS.
Reprezentanti in reprezentančni kandidati se kolektivno nezgodno zavarujejo pod najugodnejšimi pogoji, za
kar je zadolžena strokovna služba OZS.
18.člen
1.trener reprezentance in njegov pomočnik ter ostali člani strokovnega štaba imajo pravico do plačila za
opravljeno delo v skladu s posebno pogodbo, kjer so definirane vse njihove naloge, obveznosti, pravice in
pristojnosti in ki jo sklenejo za čas trajanja svojega mandata s Predsedstvom OZS. Skupaj z direktorjem
reprezentance imajo prav tako pravico do nadomestila za stroške ter ustrezno zavarovanje, enako kot
reprezentanti in reprezentančni kandidati.
Predsedstvo OZS prav tako tudi določi stimulativni del nagrad za strokovni štab reprezentance, katero višino
veže na dosežene tekmovalne rezultate in cilje reprezentance.
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8. DRUGE OBVEZNOSTI IN DOLŽNOSTI ČLANOV REPREZENTANCE
19.člen
Člani reprezentance so dolžni sodelovati pri vseh propagandnih in marketinških akcijah reprezentance, ki jih
v smislu promocije reprezentance in izpolnjevanja obveznosti do sponzorjev in donatorjev izvaja OZS preko
svojih organov in strokovne službe.
Člani reprezentance brez izrecnega soglasja Predsedstva OZS svojega reprezentančnega statusa ne smejo
uporabljati za izvajanje propagandnih in marketinških akcij mimo programa OZS ali za izkoriščanje svojih
interesov oziroma interesov klubov, katerih člani so.
20.člen
Člani reprezentance so v vseh primerih, ki niso posebej določeni s tem pravilnikom, vezani na pravice in
obveznosti, ki izhajajo iz splošnih aktov OZS.

9. REPREZENTANCA IN ŠPORTNA JAVNOST
21.člen
Za organizacijo in izvajanje stikov s športno javnostjo je zadolžen direktor reprezentance, ki je pri stikih z
mediji vezan na sklepe Predsedstva OZS, ki se nanašajo na politiko dela z reprezentanco ter na načela
lojalnosti do članov reprezentance in organov OZS. Svoje delo na področju odnosov do športne javnosti je
vodja reprezentance dolžan usmerjati v smislu utrjevanja in večanja ugleda slovenske odbojke in OZS doma
in v svetu.
Pri organizaciji in izvajanju stikov s športno javnostjo je generalni sekretar OZS in strokovna služba OZS
dolžna direktorju reprezentance nuditi vso potrebno operativno in strokovno pomoč.

10. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
22.člen
Člani reprezentance za svoje delo v reprezentanci odgovarjajo po načelih disciplinske odgovornosti, ki velja
za člane OZS.
Za škodo, ki jo člani reprezentance povzročijo pri svojem delu v reprezentanci namenoma ali iz grobe
malomarnosti, odgovarjajo po načelih odškodninske odgovornosti z ustreznim povračilom tako storjene
škode iz naslova pripadajočih nadomestil in nagrad. Še posebej velja to za prejeto športno opremo, ki jo
morajo glede na zahtevo po opravljenih reprezentančnih pripravah in tekmovanjih vrniti.
Člani reprezentance, ki imajo sklenjeno pogodbo o svojem delu v reprezentanci, odgovarjajo za kršitve
pogodbe, opustitve in povzročeno škodo namenoma ali iz grome malomarnosti tudi pogodbeno na osnovi
določil sklenjene pogodbe.
23.člen
Klubi, člani OZS, ki imajo v svojem članstvu reprezentante in reprezentančne kandidate, prav tako
odgovarjajo za izpolnjevanje svojih obveznosti do reprezentance (glej 9.člen tega pravilnika) po načelih
disciplinske odgovornosti, ki velja za vse člane OZS.

Predsednik OZS:
KOVAČIČ MATJAŽ l.r.
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