
ZAPISNIK 1. seje SS OZS 
ki je bila 04.07.2011 

 
 

Prisotni:  

M. Zadražnik, Sattler T., Gačič R., Urnaut A., Koželj M., Maček B., Humerca G., Marinko D. 

 

 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje redne seje  
2. TEKMOVALNI SISTEMI LETOS - NASLEDNJE LETO  
3. UKINITEV PREPOVEDI IGRANJA 5:1 (dečki,deklice)  
4. Razno  

 

AD 1)  

Zapisnik zadnje seje je bil soglasno potrjen.  

 

AD 2) 

 

Sklep:  

Strokovni svet OZS je sprejel, da je od sezone 2012/2013 moška članska 1. DOL deset 

članska. 

 

 
MOŠKI 
1. DOL – 10 ekip (vse ekipe nastopajo v DP)  

- prvi del – dvokrožna liga (18 krogov) 

- drugi del 

o modra skupina – 6 ekip (10 krogov) 

o zelena skupina – 4 ekipe (6 krogov) 

- končnica (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) 

- izpade  4. uvrščena ekipa iz zelene skupine, 3. uvrščena ekipa zelene skupine igra 

kvalifikacije z 2. uvrščeno ekipo iz 2.DOL 

 
2. DOL – 10 ekip 

- dvokrožna liga (18 krogov) 

V 1. DOL napreduje prvo uvrščena ekipa. 2. uvrščena ekipa se za napredovanje v 1. DOL 
pomeri s 3. uvrščeno ekipo zelene skupine 1. DOL. 
Iz 2. DOL izpadeta zadnjeuvrščeni ekipi (9. in 10.). Ob delitvi 3. DOL na tri skupine se za 
obstanek v ligi s prvo uvrščenimi ekipami pomeri tudi 8. uvrščena ekipa. 
 
3. DOL – (vzhod, zahod) brez omejitve števila ekip 
Ob razdelitvi na vzhod in zahod v 2. DOL napreduje prvo uvrščena ekipa obeh skupin   
Načeloma sta ligi razdeljeni na vzhod in zahod, v primeru večjega števila prijavljenih ekip za 
nastopanje v 3. DOL pa se ekipe smiselno (teritorialno) razdeli na vzhod, zahod, center.  
V tem primeru se za uvrstitev v 2. DOL, za tri prosta mesta pomerijo zmagovalci skupin in 8. 
uvrščena ekipa 2. DOL. 
 
 

 



PREHOD iz sezone 2011/2012 v 2012/2013 - MOŠKI 

1. DOL  
 
iz 1. DOL izpade zadnjeuvrščena ekipa (11.) 
9. in 10. uvrščena ekipa 1. DOL in 1. in 2. uvrščena ekipa 2. DOL se v ligi pomerijo med 
seboj za dve prosti mesti, brez dodatnih točk  
 
 
2. DOL 
 
Iz  2. DOL izpade zadnjeuvrščena ekipa (10.) 
8. in 9. uvrščena ekipa 2. DOL in 1.  uvrščeni ekipi 3. DOL se v ligi pomerijo med seboj za 
dve prosti mesti, brez dodatnih točk  
 
ŽENSKE 
 
1. DOL – 8 ekip ( + 2 ekipi v interligi )  

- prvi del – dvokrožna liga (14 krogov) 

- drugi del 

o modra skupina – 4 ekip (6 krogov) 

o zelena skupina – 6 ekipe (10 krogov) 

- končnica (1-8, 2-7, 3-6, 4-5) 

 

Izpadanje :  
9. in 10. uvrščeni ekipi iz 1. DOL se s prvakoma 2. DOL pomerijo v ligi za obstanek (brez 
začetnih točk). 
 
2 x 2. DOL – 10 ekip (vzhod, zahod) 
18. krogov 
prvo uvrščeni ekipi obeh skupin se z 9 in 10. ekipo iz 1. DOL pomerijo v ligi za obstanek 
(brez začetnih točk). 
 
izpade zadnje uvrščena ekipa obeh skupin 
predzadnji (dodatni tekmi z 2. uvrščenim iz 3. DOL) 
 
3. DOL – (vzhod, zahod) brez omejitve števila ekip 
V primeru večjega števila prijavljenih ekip (več kot 12) se znotraj skupine (vzhod oziroma 
zahod) organizira tekmovanje v dveh delih. 
V 2. DOL napreduje prvo uvrščena ekipa obeh skupin + dodatne kvalifikacije (dve tekmi) 
drugo uvrščene ekipe in predzadnje uvrščene ekipe v 2. DOL. 
 
 
PREHOD iz sezone 2011/2012 v 2012/2013 - ŽENSKE 
 
 
2. DOL  
 
- Ekipe se v 2. DOL razdeli na vzhod in zahod (trenutno 6 + 6) + ekipe ki izpadejo iz 1. 

DOL. 
- Nobena od ekip ne izpade iz 2. DOL direktno, zadnjeuvrščeni ekipi (po ena vzhod, 

zahod) se na dveh tekmah pomeri s zadnjeuvrščenimi ekipami 3. DOL, ki bi še 
napredovale, na dveh tekmah.  



- Ker bodo v sezoni 2011/2012 ženske ekipe razdeljene na tri 3. DOL (vzhod, center, 
zahod) v 2. DOL napreduje ustrezno število ekip, ki teritorialno sodijo na vzhod oziroma 
zahod. (Ekipe iz 3. DOL center napredujejo glede na uvrstitev v 2. DOL vzhod ali zahod 
– tako se sicer lahko dogodi da npr. tretje uvrščena ekipa 3. DOL center ne bo 
napredovala v 2. DOL vzhod, četrto uvrščena ekipa 3. DOL center pa bo napredovala v 
2. DOL zahod).  

- Po potrebi se organizirajo dodatne tekme za uvrstitev v 2. DOL  (primer – enaki uvrstitvi 
v 3. DOL vzhod in 3. DOL center). V tem primeru se kvalifikacije izvedejo istočasno z 
zadnjeuvrščeno ekipo 2. DOL (druga alineja) 

 

 

AD 3)   
Člani Strokovnega sveta so soglasno sprejeli ukinitev 6. člena PRAVIL O TEKMOVANJ za 
tekmovanje st. dečkov in deklic, ki govori o prepovedi igranja sistema 5:1. 
Sekretarja lig Maček Braneta se naproša, da se zahvali trenerjem, ki so posredovali svoje 
mnenje o obveznem igranju sistem v kategoriji st. dečkov in deklic. 

 

AD 4)  
Krakar Simon je potrjen s strani članov SS OZS za selektorja reprezentanc Odbojke na 
mivki. 
SS OZS predlaga, da se nekaterim bivšim članom SS OZS (Primec, Dolinšek, Slobodnik..) 
podeli priznanja na naslednji skupščini OZS. 
Potrebno je organizirati sestanek s predstavniki klubov, trenerjev, gen. sekretar, direktor OZS 
in člani SS OZS. 

 
Zapisal:                   predsednik SS OZS: 
Marinko Damjan                 Dr. Zadražnik Marko 
 


