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Na začetku ponovno nekaj statističnih podatkov : 
 
Število nastopajočih ekip – za sezono 2013/2014 
 
 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
 M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 
Pokal 47 60 48 59 49 60 50 55 50 53 45 54 53 60 
DOL 38 54 39 56 37 55 38 51 41 49 41 56 39 57 
Mladinci/ke 24 33 24 36 26 35 28 38 27 38 26 39 29 40 
Kadeti/nje 21 40 24 48 28 41 28 47 29 53 27 45 27 51 
Dečki/ce 28 58 31 57 31 57 31 59 31 56 28 57 32 60 
Mala 41 70 41 69 38 67 31 60 36 62 32 64 31 57 
Mini 24 32 25 42 25 43 25 41 21 41 22 48 21 45 
 
 
Glavna težava letošnje tekmovalne sezone je preveč natrpan koledar tekmovanj, kar se je najbolj izrazilo pri 
tekmovanju 1. DOL v moški in ženski konkurenci, ko je tekmovanje poteka v ritmu sobota - sreda - sobota. 
Vzrok je seveda omejeno število razpoložljivih terminov (reprezentančni nastopi) in zelo pozna možna vključitev 
ekip iz interlige v tekmovanje modre skupine. 
V mlajših kategorijah potekajo tekmovanja po že ustaljenem ritmu, težave pa se pojavljajo na v terminih, ki 
mejijo na šolske počitnice. Večina teh terminov se je sicer izpustilo s koledarja tekmovanj, vseh pa se zaradi 
velikega števila šolskih počitnic (»krompirjeve«, novoletne, zimske, prvomajske) pač ne da. 
Zaradi spremembe pravilnikov (takse za prepozno prestavitev tekem) je večina klubov v letošnji sezoni 
prestavitve tekem javila pravočasno (min 7 dni), tako da se je število zapletov zaradi prestavitev, dodobra 
zmanjšalo. V času vremenskih težav (žled, poledica) smo uspeli nekaj turnirjev prestaviti (kjer so klubi 
pravočasno reagirali), nekaj ekip pa na turnirje ni prišlo, vendar nobena ekipa ni bila dodatno kaznovana.  
Vsekakor se velikokrat izkaže, da je sodelovanje med klubi zelo dobro in se v primeru kakršnih koli težav skoraj 
vedno najprej iščejo možne rešitve, seveda pa se pojavijo tudi posamezni primeri, kjer bi bila potrebna tudi 
večja prilagodljivost, reševanja težav posameznikov brez soglasja nasprotnika, pa, v skladu s pravilniki, žal ni 
mogoče.  
  
Predvsem v zadnjem času opažam, da postaja počasi največji problem velika nastrojenost klubov, gledalcev in 
predvsem trenerjev proti sodnikom. Pritiski na sodnike so ogromni že na tekmah v članski konkurenci, pri 
posameznih trenerjih je sodnik sodil zelo slabo »še preden se je tekma sploh začela«, na tekmi pa mu ni 
dovoljena storiti niti najmanjše napake. Na drugi strani, pa ti isti trenerji ne naredijo ničesar, da bi sodniška 
organizacija lahko prišla do boljših sodnikov (recimo bivši igralci). Glede na »klimo«, ki prav odvrača bivše 
igralce od sojenja, se bojim, da bo zelo hitro celo zmanjkalo sodnikov, ne pa da bi sodniška organizacijo lahko 
še delala selekcije (dobri/slabi). Še bolj zaskrbljujoče, pa je stanje na tekmah mlajših selekcij, ko se na 
posameznih tekmah v sojenje in vodenje tekem vpletajo še, očitno zelo ambiciozni, starši. Večina se sicer 
zaveda, da je prav sojenje v najmlajših selekcijah najtežje (kriteriji, …), sodniki so mlajši, neizkušeni – 
posamezni trenerji pa namesto, da bi tolerirali večje število napak, ki se zagotovo pojavlja, to izkoriščajo za 
napade in pritiske na te sodnike. Imam občutek, da se klubi ne zavedajo, da odbojka potrebuje tudi sodnike in 
če bo teh še manj, bodo pač morali soditi vsi, dobri in slabi in sodniško organizacijo obsojati zaradi slabih 
sodnikov je povsem neprimerno, saj le ta nima kaj izbirati, uporabi pač sodnike, ki jih ima na razpolago, pa 
četudi so brez pravih odbojkarskih izkušenj - »s ceste«, čeprav je povsem jasno da so praviloma najboljši 
sodniki – bivši igralci. Seveda pa bo tudi sodniška organizacija morala postoriti še veliko na izobraževanju 
sodnikov, tisti, ki odločajo, pa bodo morali bolj gledati na kvaliteto in ne na to »kdo je naš«.  
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