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PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI 
za člane in članice v državnih ligah 

v tekmovalni sezoni 2020/2021 

 
 

1. člen 
OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB), Pravilnika o tekmovanju OZS, 
Pravilnika o registraciji organizacij, delavcev in igralcev OZS, Disciplinskega pravilnika OZS in teh Pravil. 
 

2. člen 
Prva državna liga za moške šteje 16 ekip in je v prvem delu deljena na 1A. DOL (8 ekip) in 1B. DOL (8 ekip). 
Prva državna liga za ženske šteje 18 ekip in je v prvem delu deljena na 1A. DOL (8 ekip) in 1B. DOL (10 ekip).  
Druga državna liga (2. DOL) za moške je enotna in šteje 10 ekip. 
Druga državna liga v ženski konkurenci je deljena na vzhod (12 ekip) in zahod (11 ekip).  
Tretja državna liga (3. DOL) za člane je enotna in šteje 5 ekip. 
Tretja državna liga za članice je enotna in šteje 6 ekip. 
 

3. člen 
Tekmovanje v 1A. DOL se uradno imenuje Sportklub prva odbojkarska liga. 
Vsi klubi v 1A. DOL so dolžni v objavah na svojih spletnih straneh, v objavah na družbenih omrežjih in v drugi 
komunikaciji z mediji in javnostmi navajati uradno ime lige v celoti. 
Na vseh tekmah 1A. DOL mora gostitelj v skladu z navodili OZS izobesiti transparent dimenzije 3 x 1 meter z 
grafiko Sportklub prva odbojkarska liga (transparent zagotovi OZS). 
Vsi klubi v 1A. DOL so dolžni na medijske stene oziroma tovrstna ozadja umestiti logotip Sportklub prva 
odbojkarska liga (grafiko zagotovi OZS). 
 

4. člen 
Prvi del tekmovanja v 1. DOL za moške v obeh skupinah (1A in 1B) poteka kot trikrožna liga 8 ekip.  
Prvi del tekmovanja v 1A. DOL za ženske poteka kot trikrožna liga 8 ekip, prvi del tekmovanja v 1B. DOL ženske 
pa kot dvokrožna liga 10 ekip. 
Medsebojne tekme slovenskih klubov iz tekmovanja MEVZA (odigrane po pravilih MEVZA) se štejejo kot 
medsebojne tekme prvih dveh krogov prvega dela tekmovanja. 
 
Osmina finala 

5. člen 
V osmini finala se na dve dobljeni tekmi pomerijo 7. in 8 uvrščena ekipa iz 1A. DOL ter 1. in 2. uvrščena ekipa 
1B. DOL. Para osmine finala sta 7. iz 1A : 2. iz 1B ter 8. iz 1A in 1. iz 1B. DOL. 
Organizator prve tekme je ekipa iz 1B. DOL, druge in morebitne tretje tekme pa ekipa iz 1A. DOL.  
Za ekipe v osmini finala nimajo pravice nastopa igralci, ki so jih klubi licencirali po koncu drugega dela trikrožne 
lige, v 1B. DOL za ženske pa igralke, ki so jih klubi licencirali po tekmah 14. kroga dvokrožne lige.  
Zmagovalca tekem osmine finala se uvrstita v 1/4 finala in sta v tekmovalni sezoni 2021/2022 člana 1A. DOL, 
poraženca v tekmovalni sezoni 2021/2022 nastopata v 1B. DOL. 
 
1/4 finala, polfinale, finale 

6. člen 
V četrtfinalu, v polfinalu in tekmi za 3. mesto nasprotnika v moški in ženski konkurenci igrata na dve dobljeni 
tekmi, finale se igra na tri dobljene tekme.   
 
Številke za tekme četrtfinala: 

1 1. iz 1A. DOL 

2 2. iz 1A. DOL 

3 3. iz 1A. DOL 

4 4. iz 1A. DOL 

5 5. iz 1A. DOL 

6 6. iz 1A. DOL 

7 zmagovalec 1/8 (7A/2B) 

8 zmagovalec 1/8 (8A/1B) 

Pari četrtfinala - moški in ženske: 

tekma 1 1 : 8 

tekma 2 2 : 7 

tekma 3 3 : 6 

tekma 4 4 : 5 
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- pari polfinala - moški in ženske:  
 - zmagovalec tekme 1 : zmagovalec tekme 4 
 - zmagovalec tekme 2 : zmagovalec tekme 3 

 
- V finalu se zmagovalca polfinala pomerita za naslov državnega prvaka na tri dobljene tekme.  
  Poraženca v polfinalu se pomerita za 3. mesto v državnem prvenstvu. Igra se na dve dobljeni tekmi.  

 

Če katera od ekip preneha tekmovati oziroma je izključena iz tekmovanja v drugem delu, se nastop ekip v 
končnici smiselno dopolni na izpraznjenem mestu (premik ekip navzgor). 
 

Razpored tekem (o gostiteljih odloča nižja številka za nastop v četrtfinalu):  
- v 1/4 finalu in 1/2 finalu – 1. tekma pri slabši ekipi, 2. in morebitna 3. tekma pri boljši ekipi 
- za 3. mesto – 1. tekma pri slabši ekipi, 2. in morebitna 3. tekma pri boljši ekipi  
- finale - 1., 3. in morebitna 5. tekma pri boljši ekipi, 2. in morebitna 4. tekma pri slabši ekipi 
 

7. člen 
V primeru predčasnega zaključka državnega prvenstva (1A. DOL) zaradi izrednih razmer v skladu s 5. členom 
Pravilnika o tekmovanjih Predsedstvo OZS razglasi rezultate: 

-  če se odigrajo trije deli tekmovanja (trikrožna liga ali dva kroga trikrožne lige in končnica) Predsedstvo OZS 
razglasi končno lestvico in podeli naslov državnega prvaka; 

-  če se odigrata vsaj dva popolna kroga trikrožne lige, Predsedstvo OZS razglasi končno lestvico brez 
podelitve naslova državnega prvaka;  

-  če nista odigrana vsaj dva popolna kroga, Predsedstvo OZS ligo razveljavi. 
 

8. člen 
Iz 1. DOL moški izpade 8. uvrščena ekipa 1B. DOL moški. 
Iz 1. DOL ženske izpadejo 7. do 10. uvrščene ekipe 1B. DOL ženske. 
 

9. člen 
Sistem tekmovanja v 2. DOL moški je dvokrožna liga 10 ekip. 
V 2. DOL moški ima prvouvrščena ekipa po dvokrožni ligi pravico neposredne uvrstitve v 1B. DOL za tekmovalno 
sezono 2021/2022.  
Drugouvrščena ekipa 2. DOL moški odigra kvalifikacije s 7. uvrščeno ekipo 1B. DOL moški (tekma doma in v 
gosteh, če je vse izenačeno, napreduje ekipa iz 2. DOL). Prva tekma se odigra pri ekipi iz 1B. DOL. Katerakoli 
od obeh ekip se lahko kvalifikacijam odpove.  
Ekipa, ki napreduje v 1B. DOL preko kvalifikacij, nima pravice do odstopa napredovanja oziroma zamenjave mest 
z drugo ekipo. 
2. DOL za moške se za tekmovalno sezono 2021/2022 zmanjšata na 8 ekip. 
Osmo do desetouvrščene ekipe 2. DOL moški izpadejo iz 2. DOL. 
 

10. člen 
Sistem tekmovanja v ženski 2. DOL je dvokrožna liga 12 ekip. 
Po odigranem rednem delu 2. DOL ženske (vzhod in zahod) ima prvo uvrščena ekipa vzhoda in zahoda pravico 
do neposrednega napredovanja v 1B. DOL ženske. V primeru, da se katera od ekip napredovanju odpove, jo 
drugo uvrščena ekipa ne nadomesti.  
2. DOL za ženske (vzhod in zahod) se za tekmovalno sezono 2021/2022 zmanjšata na 8 ekip. 
Iz 2. DOL (zahod oziroma vzhod) direktno izpade toliko ekip, da se izprazni eno mesto za prvaka 3. DOL. 
 

11. člen 
Ekipe, ki neposredno napredujejo v višjo ligo (iz 3. v 2. DOL, iz 2. v 1. DOL), morajo napredovanje potrditi 
najkasneje v 14 dneh po končanem ligaškem tekmovanju.  
V kolikor ekipa sporoči, da ne namerava napredovati v višjo ligo, ekipe napredujejo v skladu z določili 16. člena 
teh Pravil. 
 

Najkasneje do 31. julija v tekočem letu lahko ekipe posredujejo pisni sporazum o zamenjavi mest v ligah.  
 

12. člen 
Sistem tekmovanja v 3. DOL moški (5 ekip) je štirikrožna liga 6 ekip. 
Sistem tekmovanja v 3. DOL ženske (6 ekip) je štirikrožna liga 6 ekip. 
 

V moški in ženski konkurenci 3. DOL, ima prvak po zaključeni štirikrožni ligi pravico do neposredne uvrstitve v 2. 
DOL za tekmovalno sezono 2021/2022. Če prvak 3. DOL ne izkoristi pravice napredovanja, ga drugo uvrščena 
ekipa ne nadomesti, 2. DOL se popolni po določilih 16. člena teh pravil.  
 
Ekipa, ki napreduje v 2. DOL, nima pravice do zamenjave mest z drugo ekipo. 
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13. člen 

Tekmovanje v 3. DOL bo v tekmovalni sezoni 2021/2022 organizirano v enotni ligi, razen, če se za tekmovanje 
prijavi več kot 12 ekip. V tem primeru se lahko ekipe razdeli v dve ligi (zahod, vzhod) z največ 12 ekipami v 
posamezni ligi. 
 

14. člen 
Novoustanovljeni klub lahko v prvi sezoni nastopanja v članskih kategorijah nastopi le v najnižji razpisani ligi in v 
prvi sezoni delovanja nima pravice »do odkupa« mesta v 1. ali 2. DOL. 
 

15. člen 
Končne razvrstitve v državnem prvenstvu so:  
1. DOL  - 1. do 4. mesto – glede na rezultate finala oziroma tekem za 3. mesto 
 - 5. do 8. mesto – ekipe, ki so izpadle v četrtfinalu – glede na uvrstitve po prvem delu lige 
 - 9. in 10. mesto – ekipe, ki izpadejo v osmini finala – glede na uvrstitve po prvem delu lige 
 - 11. do 16. mesto (18. mesto ženske) – glede na uvrstitve po koncu 1B. DOL 
2. DOL - glede na uvrstitve po koncu ligaškega tekmovanja (ženske - za vsako skupino posebej – skupna 

delitev mest z enako uvrščenimi ekipami v drugih skupinah) 
3. DOL - glede na uvrstitve po koncu ligaškega tekmovanja 
 

16. člen 
Če po zaključenem ligaškem tekmovanju pride do izstopa ekip ali izpraznjenih mest v ligi, se ta mesta za 
naslednjo tekmovalno sezono dopolnijo po naslednjem sistemu: 
v 1. DOL moški: poraženec dodatnih kvalifikacij, 8. iz 1B. DOL, 3. iz 2. DOL, 4. iz 2. DOL, 5. iz 2. DOL itd. 
v 1A. DOL ženske: 9. iz 1. DOL, 10. iz 1. DOL, 11.  iz 1. DOL itd.  
v 1B. DOL ženske: 16. iz 1. DOL, 17. iz 1. DOL, 18. iz 1. DOL, 2. iz 2. DOL (vzhod oziroma zahod (morebitna 
dodatna tekma)) itd. 
v 2. DOL moški: 8. iz 2. DOL, 9. iz 2. DOL, 10. iz 2. DOL, 2., 3., … iz 3. DOL   
v 2. DOL ženske: najvišje uvrščena ekipa 2. DOL, ki bi morala izpasti iz 2. DOL (ločeno vzhod in zahod) itd. 
     

17. člen 
V času tekme za zapisnikarjevo mizo sedijo uradni predstavnik s pooblastilom (obvezen v 1. DOL), delegat, 
zapisnikar, upravljavec semaforja in zdravstveni delavec (to je: zdravnik, diplomirani fizioterapevt, medicinska 
sestra/medicinski tehnik), ki je v 1. DOL obvezen.  
Uradni zdravstveni delavec je lahko istočasno tudi predstavnik gostitelja (gostitelj). Uradni zdravnik (zdravstveni 
delavec) tekme je lahko tudi zdravstveni delavec domače ekipe, ki mora biti uradno prijavljen na tekmi pri ekipi 
in istočasno vpisan tudi v obrazec 5 (predstavniki gostitelja). V tem primeru lahko zdravstveni delavec sedi na 
klopi domače ekipe, vendar ne more biti hkrati tudi predstavnik gostitelja (gostitelj).  
Na klopi za rezervne igralce so lahko v zapisniku prijavljeni igralci ter prijavljeni prvi trener in dva pomočnika 
trenerja (dva pomočnika trenerja sta lahko le v primeru, da je prijavljen tudi prvi trener z ustrezno licenco) ter 
zdravnik in maser, ki so licencirani pri OZS. Uradna prijava igralcev in ostalih udeležencev mora biti delegatu (1. 
sodniku) podana na enotnem obrazcu TRK OZS (obrazec - 4 ) vsaj 45 minut pred uradnim začetkom tekme.  
Ostale osebe, ki so lahko prisotne za zapisnikarjevo mizo ali celo v prosti coni (na primer fotografi) morajo imeti 

akreditacijo, ki jo dobijo pri gostitelju tekme. Z akreditacije mora biti jasno razvidno, kakšna je vloga te osebe. 

 
18. člen 

Začetek, konec in razpored tekmovanja je razviden iz koledarja tekmovanj, ki ga potrdi in objavi Predsedstvo 
OZS. 
 

19. člen 
Če se predhodno najavljeni program zavleče (ob napovedani vezavi (odbojka, košarka, rokomet), mora biti v 
napovedih med vsako tekmo najmanj 2 uri 30 minut), se lahko tekma začne tudi kasneje, vendar brez soglasja 
ekip ne po 21. uri. Izjema so tekme z neposrednim televizijskim prenosom (katerekoli TV s pokritostjo signala 
vsaj 50 % Slovenije) ali tekme z več kot 15 minutno reportažo državne televizije. V končnici prvenstva se razpored 
tekem prilagodi terminom neposrednih televizijskih prenosov tekem, vendar samo v terminih, določenih v teh 
pravilih (termin tekem ob nedeljah je lahko med 14. in 20. uro).  
Vse tekme, ki so prestavljene v skladu s Pravilnikom o tekmovanju, morajo biti odigrane pred naslednjim rednim 
krogom.  
 

20. člen 
Tekme v članskih DOL se igrajo v dvoranah, ki izpolnjujejo normative, predpisane v Pravilniku o dvoranah. 
Dvorana za igranje tekem v 1. DOL mora imeti rang 1. DOL ali višji, za tekme 2. DOL je potreben rang dvorane 
2. DOL ali višji, za tekme 3. DOL pa rang 3. DOL ali višji.  
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21. člen 
Pol ure pred začetkom tekme mora biti dvorana pripravljena za igranje tekme. Gostitelj mora: 

1. priskrbeti najmanj eno uradno žogo za dva igralca za ogrevanje gostujoče ekipe; 
2. postaviti stol in mizo za zapisnikarja; 
3. postaviti semafor; 
4. 45 minut pred tekmo mora postaviti računalnik s tiskalnikom in internetno povezavo in ustreznim 

programom – elektronski zapisnik; 
5. domačin mora priskrbeti tudi mednarodni odbojkarski zapisnik; 
6. v 1. DOL (A in B) mora priskrbeti računalnik s programom Data Volley, ustrezno internetno povezavo in 

usposobljeno osebo za pisanje statistike na tekmi (pisanje statistike v »živo« na tekmi) 
7. zagotoviti ustrezen prostor z mizo za statistika domače in po potrebi statistika gostujoče ekipe (1. DOL 

moški in ženske) 
8. postaviti klopi za rezervne igralce; 
9. postaviti dovolj visoko ravno podnožje za prvega sodnika;  
10. pripraviti termometer, priročno lekarno in manometer (v 1. DOL) za merjenje tlaka v žogah; 
11. pravilno izobesiti državno zastavo in zastavo Odbojkarske zveze Slovenije; 
12. zagotoviti rediteljsko službo; 
13. v 1. DOL so obvezni najmanj dva hitra brisalca tal in najmanj trije pobiralci žog, ki morajo na tekmah z 

neposrednim televizijskim prenosom oziroma na tekmah, ki bodo predvajane v posnetku (daljšem kot 15 
minut), nositi enotno opremo; 

14. na tekmah 2. in 3. DOL ženske sta v dvoranah daljših od 30 metrov obvezna najmanj dva pobiralca žog.  
 

22. člen 
Uradna statistika tekme mora biti v sistem OZS naložena najkasneje 30 minut po zaključku tekme 1. DOL (moški 
in ženske). Statistik mora preveriti, če so datoteke uspešno prenesene, v primeru neuspešnega prenosa, mora 
najkasneje eno uro po tekmi posredovati obe datoteki (.pdf in .dvw) statistike na za to določen e-naslov.  
Gostitelj (statistik) mora v roku 24 ur po zaključku tekme v sistem video-sharing naložiti celoten posnetek tekme 
(1. DOL moški in ženske).  
Če statistika v sistem ni naložena v predpisanem času, če je statistika neustrezna oziroma gostitelj ne naloži 
posnetka oziroma je le-ta neuporaben (ni v skladu z navodili), se gostitelja kaznuje s kaznijo v višini 50 EUR. 
Kazen se v primeru, da uradna statistika večkrat ni ustrezno posredovana OZS (se situacija ponavlja), povečuje 
za 50 EUR. 
 

Uradni statistik na tekmi 1. DOL je lahko samo statistik z ustrezno licenco OZS. 
V primeru, da statistike niso ustrezne, se licenca lahko statistiku odvzame tudi med tekmovalno sezono. 
OZS je dolžna objaviti spisek statistikov z licenco z ustreznimi kontakti. 
   

23. člen 
Gostitelj mora na tekmah 1. in 2. DOL zagotoviti sireno, s katero upravlja zapisnikar.   
 

Uporaba mikrofona za prvega sodnika, ki bi bil vezan na ozvočenje v dvorani, tako da bi bili morebitni pogovori 
prvega sodnika in kapetanov ekip javni (slišni preko ozvočenja), je v skladu z navodili FIVB in CEV prepovedana. 
 

24. člen 
Predstavniki ekip 1. DOL so se na povabilo OZS dolžni udeležiti morebitne novinarske konference Odbojkarske 
zveze Slovenije pred začetkom tekmovanj v 1. DOL oziroma novinarske konference pred začetkom končnice ali 
finalnih tekem. Pisarna OZS mora klubom vabilo o novinarski konferenci posredovati najmanj deset dni pred 
konferenco. Ekipe, katerih predstavnik se ne udeleži konference, se kaznuje s kaznijo 200 EUR. 
Vse ekipe 1. DOL morajo v word formatu (na mail press@odbojka.si) posredovati predstavitev ekip najkasneje 
pet dni pred novinarsko konferenco. 
 

25. člen 
Tekme v DOL se lahko igrajo samo s predpisano barvno žogo. Uradna žoga za tekme 1A. DOL je  Mikasa V200W 
(modro-rumena kombinacija barv), v vseh ostalih  članskih ligah je uradna žoga Mikasa MVA 200 (modro-rumena 
kombinacija barv) ali V200W (modro-rumena kombinacija barv). Na tekmi je lahko kot uradna žoga le ena od 
predpisanih žog, žogo izbere domačin. Od vključno tekmovalne sezone 2021/2022 naprej se bodo tekme igrale 
le z novo žogo (Mikasa V200W). 
 

26. člen 
Finančne kazni za dobljene kartone posameznikov in ekip na tekmah državne lige so: 
 

  1. DOL 2. DOL 3. DOL 

 rumen + rdeč - ločeno: odstranitev (diskvalifikacija) 120 EUR 95 EUR 80 EUR 

 rumen + rdeč - skupaj: izključitev 90 EUR 65 EUR 50 EUR 

 rdeč karton 60 EUR 45 EUR 30 EUR 
 

Kazen se zaračunava klubom. 
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27. člen 

Objava razporeda z delegiranimi sodniki velja kot delegacija. Prvega in drugega sodnika na tekmi delegira 
Komisija za delegiranje sodnikov pri ZOSS.  
Na finalne tekme se kot linijskega sodnika delegira sodnika, ki je najmanj sodnik C liste z vsaj 2 (dvema) letoma 
izkušenj linijskega sodnika. 
Delegate-kontrolorje na tekme 1. DOL oziroma vse tekme za popolnjevanje lig delegira Komisija za delegiranje 
pri ZOSS v dogovoru s ST. Delegati-kontrolorji so delegirani na najmanj toliko tekem, da se vsakemu sodniku 
zagotovi potrebno število ocen.  
Klub gostitelj je dolžan poravnati stroške delegata-kontrolorja tudi na tekmah 2. DOL (največ 3 x na sezono). 
Komisija za delegiranje pri ZOSS delegira delegate-kontrolorje v 2. DOL na predlog ST (ob upoštevanju 
pomembnosti oziroma težavnosti tekem). 
Sodniki, ki ne bodo upoštevali Pravilnika o tekmovanju, teh Pravil in Kodeksa obnašanja, bodo kaznovani po 
disciplinskem pravilniku ZOSS, ST pa jih lahko tudi finančno kaznuje.  
 

28. člen 
Klub lahko vloži pritožbo na registracijo tekme in nepravilnosti. Pritožbo obravnava ST. Pritožbena taksa znaša 
100 EUR in jo je potrebno nakazati na TRR OZS (SI04302-0001152635). 

 
29. člen 

Na odločitev ST je v roku 72 urah po prejemu sklepa možna pritožba na TRK OZS, ob vplačilu pritožbene takse 
v višini 250 EUR. Sklep TRK OZS je dokončen. 

 
30. člen 

Vse ekipe (klubi), ki nastopajo na uradnih tekmovanjih OZS, so dolžne poravnati članarino za igranje na določeni 
stopnji tekmovanja. Višino članarine in način poravnave le-te sprejme Predsedstvo OZS s posebnim sklepom.   
 

31. člen 
Sodniški zbor pred vsako tekmo preko spletne aplikacije označi vse nastopajoče na tekmi (igralci, uradne osebe, 
sodniki). 
Zaradi pravočasnega zbiranja rezultatov, sestave lestvic, evidence o nastopu udeležencev in objave v medijih 
mora prvi sodnik najkasneje v eni uri po zaključeni tekmi (turnirju) v aplikacijo vpisati rezultate tekme in izpolniti 
poročilo o tekmi. 
Sodnik, ki ne bo upošteval tega člena, bo kaznovan z denarno kaznijo. 
 

32. člen 
Predstavnik kluba domačina tekme 1. DOL mora najkasneje v eni uri po zaključeni tekmi v aplikacijo vnesti 
poročilo o tekmi z najmanj eno aktualno fotografijo. 
Ekipa (klub), ki ne bo upoštevala tega člena, bo kaznovana z denarno kaznijo 80 EUR. 
 

33. člen 
Klub, ki bo s svojo ekipo izstopil iz tekmovanja v članskih DOL ali bo iz tekmovanja izključen, bo v primeru izstopa 
v obdobju od potrditve nastopanja do žreba Bergerjevih številk kaznovan s kaznijo v višini letne članarine za ligo, 
iz katere izstopa, ob izstopu po opravljenem žrebu Bergerjevih številk se kazen podvoji. 
 

34. člen 
Ekipa ali posameznik, ki ne bosta upoštevala teh Pravil, Pravilnika o tekmovanju, Uradnih pravil odbojkarske igre 
(FIVB) in drugih predpisov, bosta kaznovana. V sorazmerju s težo prekrška se izreče kazen v višini od 20 EUR 
do 1500 EUR (v primeru izstopa so lahko kazni tudi dvojne), ST lahko izreče tudi druge ukrepe (opomini, 
prepovedi), lahko pa sproži tudi postopek pri disciplinskem sodniku OZS. 
 

35. člen 
Pravila je sprejelo Predsedstvo OZS dne 14.08.2020 in začnejo veljati osmi dan po sprejemu.  
 
 
 
              Predsednik OZS: 
            Metod ROPRET l.r. 


