
Mogoce bi izpostavil le opombo pri tekmovanju deklic in kadetinj. Po pogovorih z ostalimi 
trenerji je problem v stevilu kakovostnejsih ekip v A- ligah (naprimer a liga vzhod - 4 mocne 
ekipe, na zahodu pa le ena). V polfinale pa napredujeta le prvi 2. To je seveda odvisno od 
generacije do generacije (za kar na ozs ne morete vedeti pri razporejanju ekip v 
kvalifikacijske skupine) . Nic ni narobe s tem, saj ekipa lahko odigra veliko mocnih tekem. Kar 
bi bilo mogoce je edino, da se pred polfinalnim turnirjem odigra cetrtfinalni turnir. Tako bi 
igralci/ke dobile vsaj moznost do visje uvrstitve.  
 
 
 
Glede tekmovanja v naslednji sezoni bi lahko liga ostala enaka če se bo podaljšala za 2 
meseca ( tako kot smo se pogovarjali na sestanku v Ljubljani ), da se igrajo ligaške tekme ob 
sobotah. Srede ostanejo za pokalno tekmovanje in Evropske nastope. Za leto naprej ker bo 
se manj časa pa bi lahko razmišljali za 12 klubov in nomalna liga 22 krogov in končnica, s 
tem da že naslednjo leto igrajo vsi klubi ligo-tudi interligaši, če se odločijo za nastopanje v 
Interligi..  
Imamo pa še vprašanje če se je že kaj premaknilo glede PR predstavnika Štamcerja kot smo 
govorili na sestanku v Ljubljani? 
Premiki medijske pokritosti lige in premiki glede televizije? 
 
 
 
Pozdravljeni, V OK SEP Mokronogu predlagamo in podpiramo, da se prva liga razširi na 12 
ekip in hkrati tudi druga na 12 ekip. Glede na to, da igramo v II DOL in je naš cilj igrati več 
tekem in s tem omogočiti dobrim mladim igralcem daljšo sezono in s tem njihov boljši razvoj. 
Lažji prehod v 1. ligo. Veliko dobrih vrhunskih igralcev se naredi prav v klubih kjer imajo 
skromne pogoje in zato še bolj srčno delujejo. Tistih par tekem več stroškovno za klub ne 
predstavlja prevelikih stroškov. 
 
 
Iz OK-Prevalje imamo eno pripombo glede pravil tekmovanja in sicer ukinitev pravila za libera 
, da lahko prijavimo dva libera le če ima ekipa 12 igralk ! Ker je tudi omejitev prijave igralk na 
12 imamo problem , ker v primeru, da ena igralka zboli , mora vedno ena od liberov izostati 
na tekmi oziroma smo prisiljeni registrirati » trinajsto Francko » da lahko na tekmi imamo oba 
libera !!! Letošnjo sezono smo rešili tako , da smo registrirali eno starejšo igralko , ki je 
popolnjevala seznam 12 igralk, mlajše pač igrajo in se kalijo v drugi ekipi istega kluba ! Ker to 
pravilo velja le v Sloveniji upam , da boste spoznali  nesmisel tega pravila in sprejeli novo 
oziroma staro pravilo kot je bilo prej !! 
 
 
DOL 
 
Četudi še letošnje sezone ni konec, smo si večina ekip že skusile predvsem slabosti, ki jih 
prinaša urnik tekem (sreda/sobota). Slovenske prvoligaške ekipe so amaterske, morda so 
posamezne igralke v ekipah tudi polprofesionalke, predvsem pa so ekipe sestavljene iz 
kombinacije mladosti in izkušenosti, ki urniku kakršnega igramo v modri skupini, nikakor ne 
prinaša prednosti ne ekipam, ne klubom in posledično niti razvoju odbojke same: 
 
Negativni učinki, ki ga prinaša obstoječi tekmovalni sistem: 
- prenaporen ritem tekem za igralke dijakinje, študentke ali zaposlene 



- spreminjanje terminov tekem zaradi umeščanja drugih tekem (evropski pokal, mladinsko 
prvenstvo) 
- težave pri urejanju terminov za organizacijo tekem sredi tedna 
- posledično s predhodno alinejo prihaja do kasnejših terminov v dvoranah, to pa po eni 
strani neprijetnosti za gostujoče ekipe in še večjo težavo, da se zaradi poznih terminov tekem 
gledalci ne morejo udeležiti, saj so med njimi številne igralke domačih klubov mlajših selekcij. 
Ob tem prihaja do praznih dvoran tudi tam, kjer smo ob sobotah zmogli dvorano skoraj 
popolnoma napolniti. Zato se poraja vprašanje o namenu igranja tekem sredi tedna? 
- Ritem tekem sreda/sobota pomeni večjo možnost poškodb v ekipah. Zavedati se je 
potrebno, da morajo biti za takšen ritem igralke dobro fizično pripravljene. Ker pa klubi 1. 
DOL, ne pri moških in ne pri ženskah, niso v stanju imeti profesionalne ekipe, ki s povečanim 
številom treningov in drugih pogojev omogočajo takšno pripravo. Ne le, da si klubi ne morejo 
privoščiti profesionalnih ekip, ne premorejo niti števila igralcev/igralk, ki bi bili v moštvu 
kakovostno enakovredni (prej omenjena kombinacija mladosti in izkušenosti), kar pomeni, da 
je običajno tistih prvih šest ali sedem igralk/igralcev bistveno bolj obremenjenih 
- nepravičnost glede števila tekem med modro in zeleno skupino: ekipe v zeleni skupini igrajo 
le ob sobotah, kar pomeni, da se lahko izognejo poškodbam, utrujenosti in morebitnim 
odsotnosti igralk/igralcev – kljub temu pa se prvo uvrščeni ekipi priključita končnici. To 
pomeni, da imata ob vsem tem bistveno več časa za pripravo na končnico, kar vse preostale 
ekipe (vključno z interligašema) nimajo 
- eden izmed pomembnih razlogov je tudi, da se liga konča prehitro. To pa pomeni, da je 
tekmovalna sezona traja od sredine oktobra do konca marca, kar je absolutno prekratek čas. 
Še posebej to velja za mlajše igralke/igralce, saj je njihov odbojkarski napredek zato vprašljiv 
 
Predlogi za urnik tekmovanja 
Dejstvo je, da je ligaški urnik delno potrebno prilagoditi akcija reprezentanc. Vendar se s temi 
težavami srečujejo tudi v drugih državah. Morda bi bilo potrebno pogledati nekatere vzorce 
še v tujini. 
 
V nadaljevanju predstavljam vzorec tekmovalnega sistema za 1. DOL: 
- liga bi se lahko pričela dva tedna prej, torej zadnjo soboto v septembru ali prvo soboto v 
oktobru 
- v tekmovanje prvega rednega dela ne bi bili vključeni ekipi, ki igrata srednjeevropsko ligo 
(kot doslej) 
- igral bi se dvokrožni sistem (kot doslej) 
- po rednem delu bi znova dobili štiri ekipe, ki bi dvokrožno odigrale za pozicije za končnico 
prvenstva (modra skupina), druge štiri ekipe bi odigrale dvokrožno za obstanek v ligi kot 
doslej – (zelena skupina). Prvi dve ekipi iz zelene skupine bi se uvrstile v končnico. Točke v 
zeleno in modro skupino bi se prenesle iz rednega dela (tako bi bile tudi ekipe v modri 
skupini nagrajene za svoje delo v prvem rednem delu) 
- v končnici bi se pridružila interligaša kot prvo in drugo postavljeni ekipi (za mesto 
prvopostavljenega bi veljal končno osvojeno mesto iz rednega dela lige MEZVA) 
- prvo in drugouvrščeni ekipi iz zelene skupine bi dobili mesta 7 in 8 v končnici, ostale štiri 
ekipe pa glede na seštevek osvojenih točk v rednem delu in modri skupini. 
- končnica bi se do finala igrala na dve dobljeni tekmi po sedaj znanem ključu. 
 
Cilji 
 
Z omenjenim sistemom bi se v modri skupini prve štiri ekipe iz rednega dela izognile igranju 
štirih tekem, prav tako bi imela interligaša osem tekem manj, saj je potrebno vedeti, da oba 
kluba igrata tudi evropski pokal. V kolikor bi se liga pričela dva tedna prej, bi torej pridobili 
šest terminov, kar pomeni, da ne bi bilo več potrebno igrati tekem ob sredah in še zmeraj bi 
se liga končala s predvidenimi datumi kot v letošnji sezoni (2013/2014). Tako bi bilo lažje za 
vse, tako za klube v rednem delu 1. DOL, kot tudi za kluba v srednjeevropski ligi. Kakovost 



odbojke bi lahko dvignili, saj bi bili vplivi na poškodbe, njihovo sanacijo, bolezni in utrujenost 
bistveno manjše vrednosti. Hkrati bi klubom olajšali organizacijo tekem, vsaj malo bi 
podaljšali tekmovalno obdobje in bili bolj privlačni za gledalce. V nadaljevanju predstavljam 
vzorec tekmovalnega sistema za 1. DOL: 
 
Možnost soudeležbe klubov pri določanju napredovanja sodnikov. Vsak sodnik ne more biti 
prvoligaški, kot tudi vsak igralec ni.  
 
3. DOL 
 
Glede na to , da je 3. DOL razdeljena skupine (vzhod, zahod, center) bi bilo smiselno 
upoštevati čas počitnic, saj je v ekipah 3. dol večina igralk srednješolk in študent.  
 
Mala odbojka: 
 
Predlagamo razmislek o velikost igrišča za Malo odbojko 6x6,75.  
 
Razmerje odgovornosti na sprejemu med mini in malo odbojko tu ni logično. Za 4,5 metra sta 
odgovorna 2 igralca, za 6 metrov pa trije, ki so seveda večji in starejši. Če igramo vsaj na 
širino 6,75 kar je 3/4 cele širine (9m) je odgovornost vsaj enaka! V večini telovadnic so te črte 
že narisane. Razmišljam pa tudi o varijanti 7,5 dolžine in 6,75 širine. 
 
Mini odbojka 
 
Predlagamo spremembo v starostni skupini mini odbojke za prestavitev enega leta nižje. 
Smiselnost prestavitve starostne skupine je v tem, da bi mini odbojko lahko igrali otroci 
starostnega obdobja 2 leti. Nato bi prehod naredili v malo odbojko, ki bi s prehodom v nižjo 
starostno obdobje v mini odbojki tudi v mali odbojki eno leto nižja starostna omejitev. S tem bi 
pridobili možnost, da bi otroci starostnega obdobja, ko dvoletni cikle igranja male odbojke 
zaključijo imeli možnost igranja v novi kategoriji »SREDNJA«. 
Predlog uvedbe nove kategorije »SREDNJA« je igranje na veliko igrišče po sistemu 
»kmeta«, vsi igralci/igralke na vseh pozicijah. Tovrstni sistem bi igrali eno leto pred prihodom 
v kategorijo starejših deklic/dečkov. Igrali bi se na dva dobljena seta do 25, z obveznim 
spodnjim servisom.  
Prednosti, ki bi jih igralci/igralke s tem pridobili:  

‐ Predpriprava za igranje velike odbojke 
‐ Gibanje v polju na velikem igrišču. 
‐ Osvojitev prvin vseh igralnih mest 
‐ Osvojitev specifičnih nalog posameznih igralnih mest  

Za lažje razumevanje: 
‐ 3 in 4 razred imamo MINI   (velikost igrišča 6X4, 5)  
‐ 5 in 6 razred imamo MALA (velikost igrišča 6X 6, 75)  ali (velikost igrišča 7, 5x6, 75) 
‐ 7 razred    SREDNJA  (velikost igrišča 9x9)  spodnji servis in vsi vse.  
‐ 8 in 9 razred pa VELIKA ODBOJKA  (velikost igrišča 9x9) 
‐ obvezni spodnji servis 

 
Točkovanje ostane isto. SREDNJA se prav tako igra na dva dobljena do 25. 
 
S tovrstno kategorijo bi bili manj stresni prehodi iz kategorije mala odbojka v kategorijo 
starejših deklic, kvaliteta odbojkarskega znanja bi se dvignila, saj bi eno leto pridobili na 
igranju in osvajanju osnov velike odbojke. 
 
In še predlog, da se to seveda uskladi z osnovno šolskim tekmovanjem.    



Šolsko tekmovanje je v primerjavi z košarko zelo okrnjeno.  Vse je samo na izpadanje 
medtem ko imajo košarkarji razširjen sistem in letos so šole v četrtfinalu dobile še drese. 
 
ORGANIZACIJA FINAL FOUR 
 
Ker imamo sveže izkušnje pri izvedbi članskega final foura, predlagamo nekaj popravkov. 
Organizacija takega dogodka pomeni veliko vloženega prostovoljnega dela za organizatorja. 
Apeliramo na OZS in ZOSS, da se tem priključita in tudi prostovoljno opravita svoje delo,  
vsak delegat ali sodnik si lahko šteje v čast, če sodeluje pri takem dogodku. 
Na splošno apeliramo na OZS in ZOSS, da poslujeta z manjšimi stroški in s tem olajšata 
poslovanje klubom, ki bi ta sredstva lahko koristneje porabili. 
 
Smotrno bi bilo ustrezno planiranje tovrstnega dogodka, saj časovno sovpadanje z 
zaključkom leta otežuje samo organizacijo.  
 
SPLOŠNO 
 
Enakopravna obravnava ženske in moške odbojke. 
Bežni opazovalec opazi, da OZS veliko večjo pozornost namenja moški odbojki, kar pa je 
abasurd , saj v uradnih tekmovanjih sodeluje veliko več ženskih, kot moških klubov. 
Reprezentancama bi morala biti na voljo enaka količina finančnih sredstev, … 
 
 
V ŠK Pomurje deset (OK Panvita Pomgrad) smo mnenja, da je prva državna odbojkarska 
liga, posledično tudi klubi z igralci na čelu, na zelo visoki ravni in je kot takšno potrebno 
pohvaliti. Glede na število prebivalcev v Republiki Sloveniji in na finančno situacijo, v kateri 
se nahajamo, se lahko kosamo z večjimi in finančno zmogljivejšimi državami. Prva moška 
državna odbojkarska liga se ne sme ozirati na kvalifikacijska evropska tekmovanja v mlajših 
selekcijah. 
 
Pohvaliti moremo tekmovalni sistem v prvi državni odbojkarski ligi, ki je zelo dober, vendar 
terja določene popravke.  
 
Naše pisanje je v interesu slovenske odbojke in odbojke v naši Pomurski regiji, saj želimo, da 
bi bilo prvenstvo bolj zanimivo in bi časovno potekalo dlje časa. Aktualni sistem določa 
začetek sezone v začetku oktobra in se za večino klubov konča meseca marca, odvisno od 
uvrstitve v končnico in nadaljnjih uspehov. Prvenstvo tako traja štiri mesece v prvem  delu, 
sledi še dober mesec dni tekem v modri / zeleni skupini. Za dve ekipi se sezona konča že 1. 
marca, za nadaljnje štiri pa v sredini marca, kar je občutno premalo. 
 
Predlagamo in želimo si, da bi se prvenstvo začelo v drugi polovici meseca septembra in bi  
trajalo do prve polovice meseca maja. To bi bilo mogoče doseči, če bi v prvem delu 
prvenstva nastopali vsi slovenski prvoligaši, torej deset klubov, tudi ACH Volley. Predlagamo, 
da bi  se tekme v modri skupini igrale pretežno ob sobotah in bi zmanjšali število tekem ob 
sredah. Zaradi regularnosti prvenstva si ne smemo dovoliti, da bi se nekatere tekme odigrale 
po terminih zadnjega kroga modre skupine, saj na ta način prihaja do neenakega položaja 
ekip. 
 
Predlagamo naslednji tekmovalni sistem: 
 
V prvem delu prvenstva bi nastopali vsi slovenski prvoligaši, torej deset klubov, tudi ACH 
Volley. Na osnovi doseženih rezultatov v prvem delu prvenstva se ekipe razvrstijo v modro 
skupino (6 ekip) in zeleno skupino (4 ekipe), kot sedaj.  



Prenos točk v modro skupino bi bil po naslednjem ključu: 6 / 4 / 3 / 2 / 1 / 0. Kar pomeni, da 
1. uvrščena ekipa prvega dela prvenstva prejme 6 točk, 6. uvrščena ekipa pa 0 točk. Ekipe 
katere se uvrstijo v zeleno skupino pa prenesejo dosežene točke prvega dela prvenstva.  

 
V končnico državnega prvenstva bi se uvrstile vse ekipe modre skupine in najboljši dve ekipi 
zelene skupine. 
Vse prve tekme končnice državnega prvenstva (1/4 finale, ½ finale, tekma za tretje mesto in 
finale) bi se odigrale pri slabše uvrščeni ekipi, in sicer v sredo. 
Vse druge tekme končnice državnega prvenstva (1/4 finale, ½ finale, tekma za tretje mesto in 
finale) bi se odigrale pri boljše uvrščeni ekipi, in sicer v soboto. 
Vse tretje tekme končnice državnega prvenstva (1/4 finale, ½ finale, tekma za tretje mesto in 
finale) bi se odigrale pri boljše uvrščeni ekipi, in sicer naslednji dan v nedeljo. 
Finalne tekme se ne smejo končati pred tekmami za tretje mesto. 
Sistem izpadanja in napredovanja ostaja nespremenjen. 
 
Veliko rezerve vidimo na področju marketinga:  

‐ potrebno je poiskati glavnega pokrovitelja lige, po katerem se bo liga tudi imenovala in bodo 
vsi klubi deležni sponzorskega prispevka (npr.: kritje sodniških stroškov , članarin OZS...). 

‐ oglaševanju lige, pri prenosu tekem, recimo derbijev 1. dela državnega prvenstva, predvsem 
pa modre skupine in končnice. 

‐ večjo pozornost je potrebno posvetiti tiskanim medijem, kjer je potrebno, da se tekme 
objavljajo tekstovno in slikovno (posebej v športnih tiskanih medijih, npr.: Ekipa,…). 
Naloga športnih delavcev v odbojki je, da slovensko odbojko naredimo medijsko bolj 
prepoznavno in zanimivo. Če se dotaknemo še finančne slike, je povsem jasno, da morajo 
biti igralci plačani za celotno tekmovalno sezono (10-12 mesecev), ne glede na to, koliko 
tekem je odigranih in kako dolgo traja prvenstvo (beri 5-7 mesecev). Zavedati se moramo, da 
je zelo težko zagotoviti sredstva za transparentno poslovanje, saj je pokroviteljem časovno 
kratka doba tekmovalne sezone manj zanimiva. 
 
 
Predlog, ne glede na potrebe bilo koga in česa, da se v času zimskih počitnic (osnovne in 
srednje šole), ne organizirajo uradna tekmovanja deklice/kadetinje. 
Običajno so bile potrebe zaradi raznih reprezentančnih udejstvovanj. Taka razlaga je 
brezpredmetna. Kot argument zakaj: 

-  Šolske počitnice  
-   Šole so zaprte in neogrevane- Velik osip deklet, ker gredo s starši na dopust 
-  Lahko bi še in še našteval…. 

 
 

1. Razširitev 2. DOL moški na 12 ekip, kajti 18. krogov je izrecno premalo za takšno 
tekmovanje. Prav tako igra v 3. DOL kar nekaj takšnih ekip, ki bi se z veseljem priključile 
tekmovanju v 2. DOL. S tem bi mladi igralci, ki nastopajo v 2. DOL imeli več tekem, kar bi bilo 
dobro tudi za Kadetsko in Mladinsko reprezentanco. Prav tako pa bi normalen ciklus 
tekmovanja potekal do konec meseca marca. 

2. Glede na to, da je sedaj kar lepo število ekip, ki nastopajo v 3. DOL, bi se tudi 1. DOL lahko 
povečala na 12 ekip in igrala dvokrožno ligo, nato pa bi lahko zadnje 4 ekipe igrale mini ligo 
za obstanek ostalih 8 ekip pa četrtfinalne tekme. S tem se izognemo igranje sobota - sreda in 
liga se konča konec marca oz. v sredini aprila. Prav tako bi pa tudi ekipe iz 2. DOL imele 
večji interes igranja v 1. DOL, saj bi imele večjo možnost, da njihovo igranje v 1. DOL ne traja 
samo eno sezono. 



3. Zmanjšanje stroškov sodnikov v 1. DOL in 2. DOL. Glede na gospodarsko krizo v Sloveniji in 
posledično tudi manj denarja v športu je potrebno razmisliti v novi sezoni, da se sodniški 
stroški zmanjšajo za 10%. Prav tako, če se pripeljeta na tekmo sodnika z enim avtom, da 
dobi plačilo potnih stroškov samo en sodnik in ne oba. Med rednim delom tekmovanja na 
tekmah niso potrebni delegati, ki so največji strošek, za svoje delo ki ga opravijo na tekmi! 
Domačinu je treba omogočiti, da lahko poskrbi za domačega kontrolorja, kot klubi v 1. DOL 
poskrbijo tudi za statističarja. Po koncu tekme (do torka)  pa lahko oceno sodnikov 
posredujejo na zvezo obe ekipe in s tem bo tudi najbolj realna ocena sodnikov za opravljeno 
delo! 

4. Glede na to, da še ni bila v letu 2014 izpeljana redna letna skupščina, se vsi te predlogi lahko 
sprejmejo že na redni letni skupščini in ni potrebno po pravilniku čakati na naslednjo sezono, 
saj ima skupščina največja pooblastila! 
 
 

- Sistem tekmovanja v 1. DOL M. Glede na izkušnje iz letošnje sezone predlagamo, da bi v 1. 
DOL nastopilo 10 ekip, ki bi se med seboj pomerile v dvokrožnem sistemu in kasneje v 
končnici. Tekme v DP prvenstvu, bi se igrale le ob sobotah. Srede naj bodo namenjene le 
igranju v evropskih pokalih in tekmovanju za Pokal Slovenije. Po odigranem dvokrožnem 
sistemu vsak z vsakim, bi se prvih 8 ekip uvrstilo v končnico. 10 ekipa avtomatsko izpade v 2. 
DOL, 9 ekipa pa se pomeri z drugo uvrščeno ekipo iz 2. DOL. Četrtfinalne in polfinalne tekme 
v končnici bi se igrale na 3 zmage. Finale in tekme za 3. mesto bi se prav tako igrale na 3 
zmage. Morebiti velja razmisliti, da bi tudi ekipe, ki se ne uvrstijo v polfinale igrale med sabo 
za mesta od 4-8. Vse z ciljem, da bi bilo čim več ekip aktivnih vsaj do sredine aprila. 
 

- 39. Člen pravilnika za tekmovanje članov in članic: Predlagamo, da se člen popravi glede na 
avtomatsko javljanje rezultata v živo na odbojka.si. 
 

- 4. Člen pravilnika za tekmovanje mladincev in mladink: Popraviti je potrebno letnico v 
zadnjem odstavku – sedaj piše 2012/12. Predlagamo, da se člen dopolni z stavkom, ki ST 
nalaga dodelitev zaključnega turnirja v vseh mlajših selekcij z uradnim sklepom. (da se 
izognemo ponovitvi pritožb OK Hoče in OK Kranj). 
 

- Predlagamo, da se pri dodelitvi vseh turnirjev mlajših selekcij ukinejo praktične nagrade. 
Razlog: zelo težko je realno oceniti njihovo vrednost in pogosto so za prejemnika nagrade 
neuporabne (NPR. bon za frizerske usluge na Ravnah dobi igralec iz Nove Gorice). Če že 
hoče organizator nagraditi udeležence, naj to stori z denarnimi nagradami v gotovini. Igralci 
bodo nagrad v gotovini še bolj veseli in ST ne bo imel težav s primerjavo prispelih ponudb. 
Vsako vrednotenje praktičnih nagrad s strani klubov se je sedaj pokazalo kot zelo 
subjektivno…. 
 

- Predlagamo, da se ukine dvojne licence za mlade odbojkarje. Ne zdi se nam smiselno, da 
celotne regije združujejo igralce mladinskih in kadetskih ekip le z ciljem osvojitve naslova v 
omenjenih kategorijah. Predlagamo torej spremembo 15. Člena registracijskega pravilnika. 
 
 
v zadnjih sezonah se dogaja da igralci, ki igrajo v 1.DOL, zaradi težkih ekonomskih razmer 
(ne samo v klubih ampak tudi nasploh) opuščajo igranje na tem nivoju. A ti igralci povečini ne 
želijo odbojke popolnoma opustiti saj so večji del svojega življenja aktivno igrali in trenirali 
tudi 5-8x na teden.  
Zaradi že omenjenih razlogov si ti igralci velikokrat zaželijo zabave, druženja in tekmovalnosti 
ter hkrati ostati aktivni. Dogaja se, da si zato igralci želijo igrati v nižjih ligah (2. in 3.DOL) kjer 



ne bi bili toliko količinsko obremenjeni z treningi in tekmami ampak bi povečini trenirali in 
igrali za lastno veselje in zadovoljstvo.  
Ravno v takšnih primerih pa lahko pride tudi do zapletov. Namreč klubi, ki igramo v nižjih 
ligah nimamo možnosti plačati klubom visokih odškodnin (saj se tudi mi komaj prebijamo 
skozi sezono) in zato se zgodi da so igralci prisiljeni "pavzirati" vsaj 2 tekmovalni sezoni. V 
tem času odbojkarske neaktivnosti si tudi ponavadi poiščejo kakšne druge aktivnosti in tako 
postanejo za klub in zvezo izgubljeni. V prilogi Vam zato pošiljamo naš predlog kako bi lahko 
objektivneje nastavili odškodnine vezane na prestope igralcev med posameznimi ligami. Po 
našem mnenju npr. odškodnina za igralca, ki prestopi med kluboma v 1.DOL (torej 
neposredno h konkurenci), ne more biti enaka kot če si je igralec prisiljen poiskati službo oz. 
zaradi službenih ali kakšnih drugih obveznosti ne more več igrati na najvišji ravni, a bi še 
vseeno rad v kakšni od nižji lig ostal aktiven.  
Hkrati to prinaša tudi nižjim ligam več atraktivnosti, saj bi ekipe lahko postale še kvalitetnejše 
(tudi zanimivejše za igralce, gledalce in sponzorje), hkrati pa je to tudi odlična priložnost, da 
se mlade ekipe kalijo in učijo ob izkušenih igralcih, ki so nastopali v najvišjih ligah. 
Upam, da boste naš predlog preučili oz. sprejeli ter tako pomagali tudi nam »malim« klubom 
in igralcem, ki bi si še dalje želeli ostati aktivni v odbojki. 
 
 
1. Sistem tekmovanja 1 DOL 
Dejstvo,da  imamo v 1 DOL samo eno pol prof ekipo. 
ostale delujejo na amaterski bazi in to z igralkami,ki 
obiskujejo  osnovo, srednje in višje šole, kar pomeni da  bi morale mlade igralke veliko časa 
posvečati tehniki,kar pa zaradi tekme sreda -sobota in tudi nedelja,ki je namenjena  
mladinskim kategorijam ne ostane veliko časa. itd. 
 
2. Dva tehnična time outa v enem nizu 
Vprašanje se postavlja, kakšen je namen dveh tehničnih time outov v enem nizu? Učenje 
mladih, prekinitev tekem zaradi sponzorjev ali? Po mojem- našem prepričanju ne eno ne 
drugo. 
Tudi v drugih bolj razvitih  odbojkarskih državah (npr Italija) so se mimo CEV-a in FIVB-ja 
odločili  za samo eden tehnični odmor  med setom in to pri 12-ti točki. Mislim-o da bi lahko 
tudi v SLo sledili tem trendom. 
3. Igralno mesto "libero" prosta igralka. 
   Povsem logično je da imamo  v odbojkarski igri za vsako igralno mesto  ustrezno 
zamenjavo, razen za  vse bolj odgovorno mesto kot je prosti/a igralka.  V "strogi" 
specializaciji iskati alternative v  slabših napadalkah  in podobnem ni vmesno še manj pa 
koristno razvoju odbojke in vse zahtevnejše naloge prostega igralca/ek, zato predlagamo 
ponovno uvedbo dveh liberov v ekipi. 
4. Mladinke kategorije - specializacija osvojitev tehničnih elementov.  
V tem letu zaradi vodenja tekem ali pa tudi  ob drugih priložnostih spremljam razvoj mladih 
odbojkarjev/ic. 
Prva ugotovitev,ki sem jo kar hitro opazil je  to da naši/e centralne blokerke- blokerji ne 
obvladujejo več prvine spodnjega odboja ali pa  igre v obrambi. Zakaj? 
Razlog je preprost prehitra  specializacija "libera"  v najnižjih kategorijah kar seveda 
onemogoča- preprečuje  centrom  da  bi se  naučili pravilne tehnike spodnjega odboja ali pa  
raznih obrambnih postavitev.  



Kot primer v sosednji Italiji se na tekmovanjih  libero" prosta igralka  lahko  uporablja šele  od 
kadetske kategorije naprej. Do takrat pa ni (vsaj v igri) libera. To pa ne pomeni da  ga ne 
treniramo ali pa pripravljamo. 
6. predlagamo OZS da se uvede centralna video baza posnetih tekem 1DOL, do katerih bi 
vsi člani proti plačilu članarine (50 € na sezono) imeli dostop, pod pogojem, da vsak klub do 
določenega roka vloži tekmo tekočega vikenda. 
 
1. Pripomba na igralni sistem. Na sestanku predstavnikov klubov, je bilo dogovorjeno, da 
se igralni sistem v naslednji sezoni pripravi tako, da se ne igra več nobene srede. 
Dogovorjeno je bilo, da sekretar lige pripravi predloge, in jih posreduje klubom, v pregled in 
komentar. Do danes še teh predlogov nismo dobili, zato jih bomo komentirali, ko jih 
prejmemo. 
2. Igralni sistem je tak, v smo v 1DOL odigrali z GO Volley  osem tekem. Prosim če se tu 
kaj spremeni, ker to ne koristi nikomur, gledalcem pa tudi ni jasno za kaj toliko tekem z istim 
nasprotnikom.  
3. Nedeljske tekme eventualnega tretjega kroga v ¼ in ½  finalu so odločilne in se ne 
morejo igrat en dan po sobotni tekmi. Igralke se ne morejo pripraviti na odločilno tekmo, klub 
pa tako pomembne tekme sploh ne more organizirati. 
4. Mladinke so v redu, prosim da se termini  pionirskih in mladinskih tekem ne podvajajo. 
5. Tekmovanja v kadetskih in pionirskih kategorijah in v kategoriji male in mini odbojke so 
v redu in na njih ni pripomb. 
6. SOJENJE je primerno imamo pa organizacijsko pripombe: 
‐  Poraja se vprašanje po potrebnosti, saj se vse tekme na katerih jih ni odigrajo, na 
sam potek pravilnosti sojenja nimajo nobenega vpliva. Če že delegati morajo biti, in jih 
plačujejo klubi, morajo delovati v korist kluba, da je zagotovljena pravilnost in pravičnost 
sojenja. 
‐ Če so delegati na tekmi v namen kontrole in ocene sojenja, jih naj plačuje sodniška 
organizacija. 
‐ Vsi delegati morajo biti delegirani iz DOS-a, kjer se igra tekma, oziroma se potni 
stroški delegatom ne priznajo. 
‐ Cena sojenja sodnikom se po tekmi dvigne za toliko, da so pokriti povprečni potni 
stroški sodnikov kot če bi prihajali iz sosednjih DOS-iv. S tem bodo vsi klubi plačevali enako 
ceno za sojenje tekem, DOS-i pa bodo racionalno delegirali sodnike. S tem »priljubljen« 
obračun potnih stroškov odpade. 
‐ Vse kar je napisano pod točko 6 je iz razloga, da v klubih enostavni ni več toliko 
denarja kot ga je bilo. 
7. OZS bi morala stimulirati klube vseh finalistov od mladinske do mini odbojke. S tem bi 
vspudbodila klube za še boljše delo v nižjih selekcijah, kjer nastajajo igralke naslednjih rodov. 
8. Enako predlagamo stimulacijo za klube za vse reprezentantke, ki nastopajo za našo 
državo iz enakega razloga kot pod točko 7. 
9. Vse izbrane selektorje reprezentanc bi morala potrditi zveza prvoligašev ločeno za 
moške in ženske. 
10. Zaradi tega je potrebno ustanoviti zvezo prvoligašev, katera more zastopati interese 
prvoligašev in slovenske odbojke nasploh, mora sodelovati z selektorji, ST, strokovnim 
svetom…. OZS je letos sklicala samo en sestanek prvoligašev, katerega se je udeležil samo 
en predstavnik, ZATO SE TAM NISMO DOGOVORILI NIČ. Ne verjamem da je to v interesu 
Slovenske odbojke. 



11. Sprejem novih članov prvoligašev mora biti medijski dogodek, ne pa sramežljiva 
informacija objavljena na spletnih straneh. 
12. Dogovorjeno je bilo, da bo urejeno oglaševanje v edinem športnem časopisu Ekipa 
enakovredno za moško in žensko odbojko. Z dosedaj objavljenim smo popolnoma 
nezadovoljni. Odbojke je v EKIPI bistveno premalo, da o razmerju moški – ženske  sploh ne 
govorimo (kot da smo v srednjem veku). 
 
Mogoče predlogov nismo dovolj obrazložili, zato še nekaj pojasnil naših predlogov: 

‐ Pri dveh liberih smo mislili dovoljeno število igralcev 12+2, in ne od dvanajstih dva libera. 
‐ Okrog koledarja smo opozorili na dogovor na sestanku predstavnikov prvoligašev, kateri je 

bil,da s tvoje strani dobimo nov predlog, v katerem ni več tekem ob sredah. Če lahko še kaj 
pomagamo, smo na razpolago. 

‐ Šest prvenstvenih in dve pokalni. 
‐ Sklicatelj sestanka (tako pomembnega)poskrbi, da na primeren način zagotovi prisotnost 

povabljenih. Prosim če je mogoče od tega sestanka dobiti zapisnik z dogovorjenimi sklepi. 
 
 
 
 
 

1. PRAVILNIK O TEKMOVANJIH : 
 

• KOLEDAR TEKMOVANJ 9.člen : predlagana sprememba - predsedstvo OZS na predlog TK 
OZS sprejme koledar do 1.7. za naslednjo tekmovalno sezono 

• Predlog za spremembo koledarja tekmovanj : predlagana sprememba – koledar tekmovanj 
članic se sestavi tako, da je med 1. in 2. delom lige daljši premor in se tekmovanja končajo 
pred prvomajskimi prazniki 
 

2. PRAVILA TEKMOVANJA ČLANICE :  
 

• 12.člen : predlagana sprememba – po koncu rednega dela 2.DOL ženske zahod in vzhod 
odigrajo 1. in 2. uvrščena ekipa mini ligo po dvokrožnem sistemu, prvo uvrščena po mini ligi 
direktno v 1.DOL, drugo uvrščena pa v dodatne kvalifikacije za 1.DOL ; če katera od ekip 
odstopi od mini lige ali ne more napredovati v 1.DOL jo zamenja 3. uvrščena ekipa iz njene 
lige, itn. 
 

3. PRAVILA TEKMOVANJA MLADINKE : 
 

• 2.člen : predlagana sprememba – pravico nastopa imajo letniki 97 in mlajše v sezoni 
2014/2015 

• 3.člen : predlagana sprememba – tekmovanje je organizirano v obliki lige po teritorialnih 
območjih in se prične v oktobru, ter tekme se igrajo na 3 dobljene nize. Naredi se 4 
teritorialne lige, prvouvrščene ekipe po dvokrožnem sistemu tekmovanja se uvrstijo v final 
four zaključni turnir, ostale pa na turnir za razvrstitev po mestih 
 
 

4. PRAVILA TEKMOVANJA KADETINJE: 
    

• 2.člen : predlagana sprememba – pravico nastopa imajo letniki 99 in mlajše v sezoni 
2014/2015 



• 8.člen : predlog za koledar tekmovanj – kvalifikacije za kadetinje naj se začnejo po začetku 
članskih lig, konec oktobra oz. celo v začetku novembra 

• 11.člen : predlagana sprememba – A in B lige kadetinj se odigrajo v obliki lige z dvokrožnim 
sistemom in na 3 dobljene nize 

• 12.člen: predlagana sprememba – polfinalne tekme se odigrajo na 3.dobljene nize ena tekma 
doma ena v gosteh, če je vse izenačeno zlati niz, doamčina prve tekme se žreba 
 
 

5. PRAVILA TEKMOVANJA STAREJŠIH DEKLIC: 
  

• 2.člen : predlagana sprememba – pravico nastopa imajo letniki 01 in mlajše v sezoni 
2014/2015 

• 7.člen : predlog za koledar tekmovanj – kvalifikacije za st.deklice naj se začnejo po začetku 
članskih lig, na začetku novembra oz. celo sredi novembra 

• 12.člen : predlagana sprememba – A in B lige kadetinj se odigrajo v obliki lige z dvokrožnim 
sistemom in na 3 dobljene nize 

• 14.člen : predlagana sprememba – polfinalne tekme se odigrajo na 3.dobljene nize ena 
tekma doma ena v gosteh, če je vse izenačeno zlati niz, doamčina prve tekme se žreba 
 

6. PRAVILA TEKMOVANJA MLAJŠE DEKLICE – MALA : 
 

• 2.člen : predlagana sprememba – pravico nastopa imajo letniki 03 in mlajše v sezoni 
2014/2015 

• 7.člen : predlagana sprememba – igra se na dva dobljena niza, tretji niz se igra do 15 ; 
zmagovalec dobi 2 točki, poraženec 0 točk ; na turnirju se igra po sistemu vsak z vsakim 
 

7. PRAVILA TEKMOVANJA NAJMLAJŠE DEKLICE – MINI :  
 

• 2.člen : predlagana sprememba – pravico nastopa imajo letniki 04 in mlajše v sezoni 
2014/2015 
 
 
Ker sem prvo leto z vami v tekmovalnem delu bom poizkusil biti kar da objektiven. Slišal sem 
veliko kritik, vendar pa vedno znova ko sem postavil vprašanje kakšna je pa vaša alternativa 
so ljudje bolj kot ne jecljali. Na začetku sem bil globoko začuden nad tekmovalnim delom 
Mladink, zgodnji termini, hiter konec... vendar mi je po sestavi slo ekip postalo kaj hitro jasno 
kako in zakaj. Žal številno nas ni dovolj da bi imeli lige mladink ki bi trajala več časa. pač 
večinoma vse igrajo v 1 ligi. Je pa res da kakčen turnir več nebi škodil. 
 
torej... članice.  
Tekmovalni del: 
Kar se tiče terminov je vse ok, dokler ne pridemo do modre in zelene skupine. Ta sistem mi 
je ok, vendar termin sreda-sobota fizično in časovno za slovenijo ni realen. S tem kvaliteta 
tekem in treningov upada. Glede tega sem jaz poplnoma mnenja da liga traja vsaj do aprila, 
kaksno sredo, recimo vsako drugo, se u februarju in marcu lahko igra...v principu pa naj 
ostanejo samo sobote. 
zakaj.  drugi del sezone; januar in februar je se zmeraj podrejen tehnično-taktični pa tudi 
fizični rasti ekipe. v tem obdobju ekipa potrebuje med tednom mir in le-ta napredek. V 
končnici pa je sreda-sobota zelo dobrodošla, saj je forma na vrhuncu5-6 tednov.  
Če evntuelno bi imeli staro končnico, se lahko sreda-sobota konec marca in začetek aprila 



igra tudi za mesta. tekem bo še zmeraj dovolj.. 
POsledično sezono, ki je po vsem svetu enaka in po mojem obveza podaljšamo do konca 
aprila. To mi je obveza do sponorjev in mi služi tudi kasneje da igralke nimajo prevelike 
tekmovalne luknje med sezonama. To kar se nam bo zgodilo letos, je za mene najslabse kar 
je možno. 4 mesece brez tekmovanja....grozno.  
Slišal sem  eden najslabših izgovorov na ta račun, pa ne bom citiral imena. To je za to, da 
imajo reprezentantje in reprezentantke pauzo pred njihovimi akcijami. prvo sem misli da je 
šala. Pavza za profesionalnega športnika je po sezoni 8-10 dni. Vse svetovne nacije v 
ogromno močnejših ligah s tem nimajo probleme, zakaj bi jih imeli mi. 
 
Pametno bi bilo počasi razmišljat o enem tehničnem odmoru samo na 12 točki... saj na 
evropskih tekmah se bo to uvajalo. s tem pridobimo na atraktinosti in daljšei igralni 
intenziteti... 
 
Kar se tiče prestopov, mislim da je treba se vrnit na zaključni prestopni rok kot je bil. 1 avgust 
konec. ker potem razvajamo igralke se celo jesen, ekipe se pozno formirajo in jesenski del 
zgublja na kvaliteti. 
 
zadnja stvar. kar se tiče statistične obdelave. naj si bilokdo pogleda statistiko Go volleya 
poslano po tekmi. precizna, do obeh ekip enaka, preverjena, brez napak. ko sem gledal naso 
statistiki na gostovanjih mi je skoraj postalo slabo. Na sprejemu je veliko žog kar manjkalo, v 
napadu so nekatere žoge kar zginile.... skratka površno da dol padeš. 
Ker tudi pri nas priprava tekme počasi prihaja na nek nivo, in se veliko ljudi kot v Udbovskih 
časih še zmeraj gre skrivalnice, mislim da bi morali imet po tekmi recimo 2 dni časa da se 
nalozi tudi tekmo na server. Ker to da se cel teden, kao da drugi ne vejo ičše tekme in klice 
po sloveniji....ma dejmo no. sej ni kaj skrivat. ko sem jaz dajal moje tekme so ljudje samo 
zmajali z glavo....samo je treba razumet, bolj kot je nasprotnik pripravljen, bolj se moras 
potrudit za zmago. 1+1=2 
 
 
Najbolj nas »žuli 36«. člen Pravilnika o tekmovanju članov in članic v DOL. 
 
OK Črna je klub iz majhnega kraja, kjer je v šoli samo okrog 200 otrok. 
V klubu si zelo prizadevamo, da bi čim več fantov in deklet pritegnili v odbojkarski šport, kar 
nam pri dekletih še kar nekako uspeva, pri fantih pa malo manj. 
V Črni je veliko športnih panog v katere so vključeni fantje(nogomet,smučanje, tek na 
smučeh, karate, plezanje..) in enostavno jih nekako za odbojko zmanjka. 
Če se pa že odločijo za odbojko, jih pa je komaj za eno ekipo, za malo ali minij odbojko pa še 
za eno ekipo ne. 
Mislim da je to problem tudi v drugih klubih, ki prihajajo iz manjših krajev. 
Ekipa članov OK ČRNA  se je z dobrimi igrami že dva kroge pred koncem prvenstva uvrstila 
na prvo mesto in si s tem pridobila pravico nastopanje v II.DOL. 
Problem pa je, ker očitno ne bomo mogli zadostiti pravilom iz 36. člena Pravilnika o 
tekmovanju članov in članic v DOL in kljub nesporni kvaliteti , 
napredovanje ne bo možno.  
Enostavno ne moremo zagotoviti toliko ekip s katerimi bi po pravilniku morli igrati. Prav tako 
pa nam našo skromno finančno stanje ne omogoča, 
da bi z denarnimi nadomestili zagotovili pravilom 36. člena. 



Vemo, in si tudi zelo prizadevamo, kar se vidi pri ženskih ekipah( tekmujemo tudi z več 
ekipam kot jih predpisuje Pravilnik), da moramo skrbeti za vzgojo mlaega kadra in mlajših 
selekcij. 
Vendar ko je to nemogoče in zaradi Pravilnika bo naši ekipi onemogočeno napredovanje, ki 
si ga je priborila na špornem polju. 
 
Zato predlagamo, da malo razmislite in spremenite 36. člen v tej smeri, da bo omogočeno 
igranje na višjem nivoju in s tem nadaljni razvoj odbojke tudi za ekipe iz revnejših klubih iz 
manjših krajev. 
Če  36. člen ne velja za moške ekipe, ki igrajo v 3.DOL, menimo da tudi ni živlensko, da se 
za ekipe ki igrajo v 2. DOL  zahteva, da se igra kar z tremi mlajšimi selekcijami ali pa denarno 
nadomestilo v višini 2800 EUR. 
Prav to se nam zdi zelo sporno, ker  36. člen postavlja v neenak položaj revne in bogatejše 
klube, ki lahko z denarjem nadomestijo neukvarjanje z mlajšimi selekcijami. 
Menimo, da bi bila v tem primeru dovolj vsaj ena mlajša selekcija, katero bi pa res lahko 
zagotovil vsak klub.( in brez tako visokih denarnih nadomestil) 
 
Toliko v razmislek, kajti če se ne bo kaj spremenilo,bomo verjetno ostali brez ekipe članov, ki 
jim zaradi nesporne kvalitete ni več namen tekmovati v nižjem rangu in zaton moške odbojke 
v Črni, ki ima več kot 80. letno tradicijo, je neizbežen.  
 
 
Predlog sprememb tekmovanja v Državni odbojkarski ligi: 
 

1. 1. Državna odbojkarska liga za ženske ostane nespremenjena 
2. 2. Državna liga vzhod in zahod, pride do korekcije in se uvrsti v vsako ligo 12 ekip. 

Spremembo zagovarjamo, ker v ligah v drugih državah(Italija) stremijo, da se odigra 
čim več tekem tudi 40 na leto. Pri nas, pa lige krčimo in nam prvenstvo poteka od sredine 
oktobra do sredine marca ob tem da smo preko novega leta in med zimskimi počitnicami 
prosti (skupaj kar 1 mesec oz. tri tedne). Če skupaj seštejemo pri nas liga teče efektivno le 4 
mesece, kar pomeni le tretjino leta. Ostalo pa ekipe trenirajo in nič ne igrajo razen če si 
organizirajo ligo med regijami oz organizirajo turnirje. Cilj za boljšo kavliteto igralk s tem pa 
tudi državne reprezentance pa je igrati čim več, s tem pa se kalijo tudi bodoče 
reprezentantke. Vsekakor imate prav da se bo liga nekliko podražila, vendar pa se bo 
dvignila kvaliteta igralkam. 

3. 3. Državna liga vzhod in zahod pride do korekcije in se uvrsti v vsako ligo 12 ekip, maximalno 
15 ekip. Takoj ko se pojavi 16 ekip v zhodu ali zahodu se doda še 3. Liga center in se ekipe 
formirajo na tri dele, tako da je v vsaki ligi po najmanj 10 ekip oz. več.  

4. Iz 1 DOL izpade 10 uvrščena ekipa. 
5. Za uvrstitev v 1. DOL  (izpraznjena 10 uvrščena ekipa 1. DOL)  

V pvem delu se odigrajo po dve tekmi 1. Vzhod : 2. Zahod in 1. Zahod : 2. Vzhod 
V drugem delu odigrata  dve medsebojni tekmi zmagovalca prvega in drugega para iz   
Zmagovalec se uvrsti direktno v 1. DOL na izpraznjeno 10. Mesto za prihodnjo sezono. 
Poraženec odigra dodatni tekmi z 9. Uvrščeno ekipo 1: DOL. Zmagovalec medsebojnega 
srečanja se uvrsti na 9. Mesto 1. DOL za naslednjo sezonoporaženec pa igra v naslednji 
sezoni v 2. DOL odvisno v od regijske pripadnosti (vzhod – zahod). 

6. Za uvrstitev v 2:DOL vzhod oz. zahod se v sezoni povečanja ekip uvrstijo 1 in 2 uvrščeni 
ekipi iz vzhoda oz. zahoda. IIz 2. DOL vzhod oz. zahod nihče ne izpade. 

7. V naslednji sezoni (12 ekip v ligi) izpade zadnje uvrščena ekipa.  
8. V 2.DOL vzhod oz. zahod se direktno uvrsti 1. Uvrščena ekipa 3. DOL vzhod oz. zahod.  



9. Ekipa katera je zasedla 11 mesto v 2: DOL vzhod oz zahod igra dve tekmi z 2. Uvrščeno 
ekipo iz 3.DOL vzhod oz. zahod. Zmagovalec  iz dveh tekem igra naslednjo sezono v 2.DOL 
vzhod oz. zahod. 
 
 
Predlog spremembe v državni ligi za kadetinje in deklice 

1. Sistem prvega dela prvenstva ostane nespremenjen, kot tudi sistem uvrščanja v 1. A državno 
ligo vzhod 1 in vzhod 2 oz zahod 1 in zahod. 2 

2. Predlagamo pa spremembo drugega dela 1.B državne lige . Vse lige v 1.B ligi morajo imeti v 
vsaki skupini najmanj 5 moštev oz. 6. S tem bi ekipe ki izpadejo iz A lige imele enako tekem, 
kar bi omogočilo boljši razvoj in vreč tekem mlajšim selekcijam. Sedaj odigrajo tri turnirje in je 
prvenstva konec. Tako pa bi igrali vsaj 5 turnirjev. Predlagamo tudi razigravanje za končno 
mesto v državi z enim turnirjem, tako kot poteka za ekipe višjega ranga. 
 
 
Dodajam pa točke vodstva kluba: 
Opaža se, da se na določenih tekme ne izpolnjuje osnovnih zahtev organizacije tekmovanja. 
Posamezni klubi ne namenjajo enake pozornosti pri organizaciji tekem ekipam mlajših 
selekcij kot svoji članski selekciji. Velike razlike  se kažejo predvsem tam, kjer imajo klubi v 
posamezni selekciji manjše uspehe ali pa komajda zagotavljajo številčno ustreznost 
igralskega kadra. Vidi se, da takšni klubi morajo tekmovati v določeni starostni kategoriji 
zaradi pravil, sicer so kaznovani, a na drugi strani nimajo popolnoma nobenega interesa 
nastopati. Že sama organizacija tekme/turnirja pa ima precej velik vpliv na sam športni 
dogodek kot takšen. Tekma lahko zaradi same organizacije izpade kot velika in privlačna 
prireditev, lahko pa izpade kot nekaj najslabšega. Na ta način pa zagotovo škodujemo 
odbojki kot takšni oz. odbojki kot športni panogi.  
Vemo, da tovrstne težave in opažanja težko zasledite v pisani OZS, ker tovrstne informacije 
do vas ravno ne pridejo vsak dan. Če pa že pridejo, pa največkrat niso dovolj konkretizirane. 
 Res je, da imate poročilo o tekmi oz. turnirju, a je vprašanje kaj na ta poročila sodniki sploh 
napišejo. Še bolj vprašljivo pa je vso to ocenjevanje še iz tega razloga, ker praviloma v nižjih 
ligah in nato v B.ligah sodijo manj izkušeni sodniki oz. sodniki začetniki, ki pa si tako ali tako 
ne upajo napisati skorajda nobene pripombe, saj imajo na drugi strani kot primer vplivnega, 
glasnega in v odbojki prekaljenega domačina. 
Zagotovo ocene vezane na organizacijo tekme oz. turnirja, ki bi jih posredovali klubi 
udeleženci nebi bele popolnoma objektivne. Smo pa mnenja, da bi se lahko uvedle in bi 
lahko služile OZS zgolj kot neke informacije, ki bi se nato lahko preverile pri sodniku, ki je bil 
navzoč. Še več, če bi prihajali istovrstni signali za določenega domačina, bi lahko OZS v 
temu domačinu poslala izkušenejšega sodnika ali pa celo sama preverila situacijo na terenu. 
 
Sojenje in s tem pravilna interpretacija pravil ter učenje pravilne odbojke v mlajših selekcijah 
postaja vedno večja težava. Izkušenost in kakovost sodnikov v najnižjih ligah je v povprečjih 
poznana. Težave so vedno večje tudi zaradi tega, ker je OZS krčila tudi številčno prisotnost 
sodnikov in delegatov na posamezni tekmi. Dejstvo je, da v kolikor pošljemo kot primer na 
tekmo kadetinj ali mladink enega manj izkušenega sodnika, ki ima že sam s sabo dosti dela, 
ta sodnik nikakor ne bo prispeval kaj dosti k razvoju in napredovanju odbojke kot panoge. Pri 
tem ne smemo gledati na izid tekme. Res je, da je bil edini vzrok za to stroški kluba, a so na 
drugi strani določeni stroški porasli.  
Glede na stanje kakršno je smo mnenja, da bi bilo potrebno v določenih ligah hitro uvesti 
nazaj drugega sodnika. Prvi namen tega je izboljšati samo tekmo, nato bodo tudi gledalci 
dosti bolj zadovoljni s samo tekmo, igralci se bodo dosti več lahko naučili, ker bo nadzor dosti 
večji in s tem tudi boljši. Odbojka kot šport bi tudi pridobivala na svojem ugledu. Konec 
koncev bodo lahko napredovali tudi sodniki, ker se bodo lahko učili drug od drugega, danes 



pa sodnik iz C liste, ki sodi nižje lige tako ali tako skorajda ne ve na kakšnem nivoju je, kje so 
njegove napake, kaj bi moral popraviti. Nekateri to izvedo na eni od tekem, če imajo slučajno 
kontrolorja ostali pa so bolj ali manj prepuščeni kritikam klubov in trenerjev. Tudi stroškovno 
bi se drugega sodnika dalo po kakšnem od ključev rešiti; npr.: DOSi bi delegirali na nižje 
selekcije sodnike iz istih krajev (torej bi se vozila skupaj). Klubi bi plačali takse obeh 
sodnikov, potne stroške pa samo dejanskemu sodniku, ki je vozil. Drug sodnik bi moral ta 
odbitek vzeti v zakup za svoje »izobraževanje« oz. kaljenje. 
 
Potrebno bi bilo razmisliti s kakšnimi modeli bi se lahko zagotovilo več odigranih tekem v 
državnih prvenstvih. Zavedamo se, da bi to podražilo tekmovalno sezono gledano na klub, a 
so na drugi strani premori tako dolgi, da jr to v škodo športnikom. Vemo pa tudi, da sami 
treningi niso isto kot pa tekme. Danes klubi to rešujejo s trening tekmami in prijateljskimi 
turnirji, kipa zopet niso pod nadzorom stroke. V kolikor bi se izvedle ankete, bi se kaj hitro 
ugotovilo, da vsak klub odigra zagotovo vsaj ducat ali dva trening in prijateljskih tekem v 
enem letu. Torej tudi iz tega naslova nastajajo stroški za klube. Če bi se tekmovalna sezona 
raztegnila za nekaj tekem, bi to pomenilo v grobem transformacijo stroškov iz prijateljskih 
tekem v ligaške tekme, liga bi bila bolj polna, tekem pod nadzorom bi bilo več, gledalci in 
simpatizerji odbojke bi imeli več »pravih« tekem na razpolago. Ker bi se odbojka dogajala 
daljše časovno obdobje v koledarskem letu, bi bila tudi bolj prisotna med ljudmi, postajala bi 
zanimivejša za medije, TV postaje,…… 
 
Nimamo pozitivnega mnenja oz. nasprotujemo k menjavi žoge v najmlajši tekmovalni 
kategoriji. Predvsem klubi, ki delajo z res najmlajšimi (že od prvega razreda) bodo to 
spremembo zelo čutili. Rokice tek najmlajših odbojkarjev in odbojkaric so še tako drobne, da 
bo ta sprememba (nam skorajda neopazna) precej vplivala na njih. Konec koncev pa ni videti 
nobene potrebe po tem posegu. Klubi so si morali priskrbeti dvojne žoge in ta sistem je 
utečen. Sama sprememba bo imela po našem mnenju same negativne posledice. Pozivamo 
k ponovnem premisleku glede te spremembe. 
 
 
 
 


