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Poročilo za skupščino OZS 2021 

 

 

Če je še prvi del tekmovalne sezone 2019/2020 potekal po dokaj ustaljenem postopku, pa je bil njen 

zaključek povsem v znamenju »Covid« zaostritev. Tako smo v tekmovalni sezoni 2019/2020 do konca 

izpeljali le tekmovanje za Pokal Slovenije (finale 19.01.2020) in tekmovanje mladincev in mladink 

(finale 22.12.2020). Prekinitev tekmovanja v članskih vrstah, ki jo je med prvimi sprejelo predsedstvo 

OZS se je izkazalo za povsem pravilno, tako da smo članska tekmovanja končali že po rednem delu 

(brez končnice). V mlajših kategorijah smo s SS in TRK OZS, dolgo čakali na morebitno možnost za 

nadaljevanje tekmovanja, na koncu pa tekmovanj nismo mogli izpeljati. 

 

V tekmovalno sezono 2020/2021 smo kljub težavam s Covid vstopili dokaj optimistično, v tekmovanja 

se je vneslo veliko novosti. Tako je operativno začel delovati sistem moja.odbojka.si, kjer potekajo 

registracije igralcev in licenciranje za posamezne ekipe. Sistem je povezan s sistemom za 

tekmovanja, kjer so vnesene tudi vse tekme v vseh kategorijah, sodniki pa preko sistema preverjajo 

licence in tudi vpisujejo rezultate. V članski konkurenci se je v vseh ligah uvedel elektronski zapisnik, 

ki omogoča tudi »rezultat v živo« preko spletne strani, ki deluje preko sistema Geniussport. V 1A. 

DOL v moški in ženski konkurenci so se uvedli spletni prenosi tekem, kar se je ob prepovedi obiska 

gledalcev izkazalo tudi kot »sreča v nesreči«. Klubi prve lige imajo vedno na voljo tudi posnetki vseh 

tekem (Videosharing), ki deluje preko sistema Geniussport. 

 

Ob takšnem številu novosti, je bilo seveda za pričakovati kar nekaj težav, vendar smo večino težav, 

kljub kadrovskim težavam v pisarni OZS, dokaj uspešno reševali sproti. V posameznih klubih na 

začetku nista bil povsem jasna pojma registracija in licenciranje, tako da smo na začetku posamezne 

licence ročno brisali in s tem klubom omogočili kasnejše vpise (ni bilo dodatnih taks). Tudi sistem 

prestavitev tekem preko moja.odbojka.si posamezni klubi še niso najbolj sprejeli, predvsem pa zaradi 

težav s Covid okužbami in prestavitvami tekem v zadnjem hipu (celo na dan tekem) v letošnji sezoni 

nobenemu klubu ni bila zaračunana taksa, predvidena v pravilih.  

 

V letošnji tekmovalni sezoni se gre zagotovo zahvaliti dejansko vsem klubom, ki so z veliko mero 

razumevanja sprejemali težave nasprotnikov in so v zaključku tekmovanja nekateri igrali celo po tri 

tekme tedensko, s tem pa omogočili, da niti na eni članski tekmi ni bilo potrebno poseči po pravilu da 

nasprotnik, ki ne more igrati tekme, le to izgubi s 3:0 b.b.    

 

Zaradi ukrepov vlade v letošnji tekmovalni sezoni nismo uspeli izpeljati tekmovanja za Pokal Slovenije 

ženske, moški del tekmovanja se je tudi ob odpovedi nastopanja posameznih ekip, na koncu sezone 

vseeno izpeljal. V mesecu maju in juniju nas čaka še zelo natrpan program in upati gre, da bomo 

letos, ob pospešenem sistemu, končali tudi vsa tekmovanja v mlajših kategorijah.  
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