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Najprej nekaj statističnih podatkov (število nastopajočih ekip) 
 

 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013
 M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 

Pokal 47 60 48 59 49 60 50 55 50 53   
DOL 38 54 39 56 37 55 38 51 41 49 41 56 
Mladinci/ke 24 33 24 36 26 35 28 38 27 38   
Kadeti/nje 21 40 24 48 28 41 28 47 29 53   
Dečki/ce 28 58 31 57 31 57 31 59 31 56   
Mala 41 70 41 69 38 67 31 60 36 62   
Mini 24 32 25 42 25 43 25 41 21 41   
 
 
Največja novost pretekle tekmovalne sezone je bil sistem Data volley v 1. DOL. V nasprotju s mojimi 
pričakovanji je bilo tako pri statistiki kot pri elektronskem zapisniku (rezultat v živo) zelo malo težav in 
to navkljub temu, da je bila elektronska statistika za nekatere klube popolna novost, prav tako pa se je 
večina klubov in zapisnikarjev prvič srečalo z elektronskim zapisnikom. Največ težav so povzročale 
slabe internetne povezave, pa tudi posamezni klubi na začetku niso »preveč resno« pristopili k 
vodenju statistike, zato le te ni bilo »v živo« takoj po tekmi, jo sploh ni bilo, ali pa je bila neuporabna. 
Kljub temu pa še enkrat povzemam svoje osebno mnenje – v nasprotju s pričakovanji je bilo zelo 
malo težav ob novosti, uvedeni praktično tik pred prvenstvom. Žal pa obenem ugotavljam, da je to le 
še ena od novosti, ki je popolnoma padla name in sem bil prisiljen ob vsem ostalem poskrbeti še za 
kompletno administracijo sistema Data volley.  
 
Navkljub težavam z zdravjem v pretekli sezoni, so vsa tekmovanja potekala bolj ali manj brez večjih 
zapletov. Nekaj težav so povzročali pozno sprejeti pravilniki in zaplet z razvrstitvijo ekip v 1. DOL 
ženske na začetku sezone (pravila !). Ravno zaradi teh zapletov je Strokovni svet sprejel »časovnico« 
in postopke za sprejem pravil, ki sta se izkazala kot odlična ideja, saj s pripravo pravil za letošnjo 
sezono teh težav ni bilo in so bila vsa potrjena pravočasno. Proti koncu tekmovanja so veliko težav 
povzročili termini končnice, saj je bilo zaradi nastopa reprezentanc potrebno spremeni že sprejet 
koledar. 
 
Sodelovanje s Tekmovalno komisijo OZS je bilo po mojem mnenju odlično, še posebej me je veselilo, 
da člani TK OZS niso vedno sledili mojim mnenjem (sklepom) (kot se je to v prejšnjih letih že 
dogajalo), ampak smo na osnovi različnih mnenj zagotovo prišli do posameznih izboljšav postopkov in 
tudi pravil.  
 
Še prvaki v pretekli sezoni :  moški ženske 
 Pokal Slovenije ACH Volley Nova KBM Branik 
 DOL ACH Volley Nova KBM Branik 
 Mladinci/ke KEKOOprema Žužemberk Nova KBM Branik 
 Kadeti/nje Maribor Prevalje 
 Dečki/ce Salonit Anhovo Braslovče I 
 Mala odbojka ACH Zmajčki I (Črnuče) Neptun Kanal 
 Mini odbojka Maribor OŠBI Formis mini 
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