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POVZETEK 
 
Večina odbojkarskih klubov je bila ustanovljena po letu 1992, čeprav se je odbojka igrala že 
bistveno prej. Sprva so bile igralke odbojke organizirane v skupine kot sekcije TVD Partizan. 
Šele kasneje so se, zaradi različnih vzrokov, te skupine organizirale kot samostojni klubi. Po 
zbranih podatkih so se z odbojko najprej ukvarjala dekleta iz Celja, ki so igrala s fanti v 
Partizanu Celje - mesto že v začetku 60. let prejšnjega stoletja. Prvo tekmo so odigrala leta 
1964 in kasneje igrala tudi v 1. jugoslovanski odbojkarski ligi. Po osamosvojitvi so bile 
najuspešnejše odbojkarice Celja, ki so osvojile državno prvenstvo in pokal Slovenije. V 
zadnjem obdobju beleži najvidnejše rezultate klub iz Šempetra. Šempetranke so zlasti uspešne 
v mlajših kategorijah. V Savinjski dolini deluje šest odbojkarskih klubov, ki se ukvarjajo z 
žensko odbojko. Vanje je vključenih približno 350 deklet, ki jih vodi 25 trenerjev. Klubi si 
želijo sodelovanja, a njihova pričakovanja so različna. 
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UVOD 
 
Za raziskovalno nalogo Ženska odbojka v Savinjski dolini sem se odločila zato, ker me ta 
šport veseli. Sama sem trenirala odbojko dlje časa, zato me je zanimalo, kako se je odbojka 
razvijala od nastanka v Ameriki konec 19. stoletja, kako so se spreminjala pravila, ki so 
narekovala različen način in pristop k igri. Zanimalo me je, kdaj se je odbojka začela razvijati 
v Savinjski dolini, od kod je prišla v naše kraje, kdo so bili začetniki igranja in kako so bili 
organizirani klubi ter kdaj so dosegli svoje največje uspehe. Hkrati sem želela spoznati, kako 
klubi delujejo danes, njihovo organiziranost in številčnost članstva ter kakšne cilje so si 
zastavili. Zanimalo me je tudi, ali si želijo sodelovanja z ostalimi klubi znotraj Savinjske 
doline ter kako si sodelovanje predstavljajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIPOTEZI 
 
Predvidevam, da je odbojka v Savinjski dolini vse bolje organizirana, da jo igra veliko število 
odbojkaric v številnih klubih. Rezultatsko je vse uspešnejša. 
 
Predvidevam, da si klubi želijo povezovanja in sodelovanja z drugimi klubi znotraj Savinjske 
doline. 
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METODE DELA 
 
Kot metode dela sem uporabila raziskovanje v arhivih knjižnic in Odbojkarske zveze 
Slovenije. Najprej sem se seznanila z zgodovinskim razvojem odbojke iz knjig, ki sem jih 
našla v knjižnicah. Na temo odbojke sta bili napisani tudi dve raziskovalni nalogi, prva leta 
1990 in druga leta 1995. 
 
Za podrobnejše podatke sem uporabila arhiv Odbojkarske zveze Slovenije in anketni 
vprašalnik, ki so ga izpolnili klubi. Ta anketni vprašalnik mi je pomagal tudi pri razumevanju 
širitve odbojke v Savinjski dolini, nastajanja novih klubov in njihovih ciljev v prihodnosti. 
 
Za natančnejše in poglobljeno razumevanje sem uporabila tudi intervju.   
 
 
 

PREDSTAVITEV POTEKA RAZISKOVALNEGA DELA 
 
Za začetno raziskovanje sem uporabila knjige iz knjižnice, kjer sem dobila vpogled v 
nastanek odbojke, kdaj je prišla v naše kraje, kdo so bili začetniki, kako so se razvijala in 
spreminjala pravila igre skozi čas. Za nadaljnje raziskovanje sem uporabila tudi raziskovalni 
nalogi o odbojki, ki sta bila izdelani pred leti. Prva, iz leta 1990, je govorila o razvojnem 
vrhuncu v celjski ženski odbojki. V njej so natančno predstavljena tekmovanja prve skupine 
odbojkaric, ki so igrale tudi v Jugoslovanski odbojkarski ligi in zaton celjske odbojke. Druga, 
iz leta 1995, pa je obravnavala razlike med spoloma v odnosu do odbojke med osnovnošolci 
in srednješolci. V pomoč so mi bile tudi internetne strani o odbojki. Kot dodatek sem sestavila 
anketni vprašalnik, ki sem ga razdelila klubom v Savinjski dolini, ti pa so mi izpolnjenega 
vrnili ter tako dobila vpogled v delovanje posameznih klubov. Na koncu sem izvedla še 
intervju s posamezniki iz odbojkarskih klubov, kjer sem izvedela veliko zanimivih in 
uporabnih podatkov, ki sem jih lahko dopolnila v raziskovalni nalogi. Od intervjuvancev sem 
dobila osebne arhive, kjer sem izluščila pomembne podatke in slike.  
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ZGODOVINA ODBOJKE 
 
Volleybal se je rodil v Ameriki ob koncu 19.  stoletja. Igra, imenovana odbojka, je nastala leta 
1895. Profesor telesne vzgoje na univerzi v Hoyoku, William Morgan, je razdelil telovadnico 
s teniško mrežo, čez katero so dijaki odbijali košarkaško žogo. Oblikoval je pravila igre in ji 
dal naziv mino-nette, kmalu zatem pa so jo poimenovali po njenem udarcu – volley. Zadnje 
spremembe pravil posebej poudarjajo, da je vsak stik igralca z žogo udarec. Oprema za 
odbojko naj bi bila enostavna in poceni, igra pa primerna in dostopna za vse starostne 
kategorije in oba spola.  
 
Po Ameriki se je ta igra začela zelo hitro širiti v Indiji, kot dodatna, zabavi namenjena 
dejavnost športnikov. Igrali so jo tudi stari in mladi obeh spolov in to v dvoranah, na livadah, 
plažah kot igro mešanih ekip ali parov. 
 
V Evropi se je odbojka najprej pojavila v Franciji in Italiji. Francoski vojaki so jo leta 1918 
prinesli v Jugoslavijo. Na zveznem sokolskem zletu v Ljubljani so leta 1926 odbojko uvrstili 
v učni program sokolske vadbe. Od tega leta dalje so sokolska društva na svojih zletih 
organizirala tudi tekmovanja v odbojki. Se pa kljub vsemu ni mogla uveljaviti vse do nekaj let 
po drugi svetovni vojni, ko se je zasidrala v državah vzhodne Evrope. 
 
Na ozemlju nekdanje Jugoslavije so odbojko najprej igrali v Makedoniji leta 1918. V Srbiji so 
odbojko spoznali leta 1923. V Sloveniji, Hrvaški in drugih predelih tedanje Jugoslavije je 
odbojko populariziral Vailand iz Kalifornije, ki je z njo seznanil učitelje telesne vzgoje. Leta 
1931 je bilo v Mariboru organizirano prvo samostojno tekmovanje v odbojki. 
 
Med drugo svetovno vojno je bila odbojka zelo priljubljena. Po osvoboditvi so bile ustvarjene 
razmere za razvoj vseh športov, tudi odbojke. Uradniki so gradili objekte, pri fizkulturnih 
društvih so ustanavljali aktive in sekcije za odbojko, nastajali pa so tudi samostojni 
odbojkarski klubi. Leta 1949 je bila ustanovljena Odbojkarska zveza Jugoslavije (OSJ) 
neposredno za tem pa tudi Odbojkarska zveza Slovenije (OZS). 
 
Kdo je začetnik odbojke v Sloveniji, ni znano. Vemo, da so se za ta šport ogrevali sokoli, orli, 
skavti, gozdovniki, salezijanci in mnogi drugi. Prvi začetki odbojke v Sloveniji segajo v leto 
1924. Igralci so sprva igrali odbojko na pesku, travi, lešu, parketu in betonu. Mrežo so 
uporabljali tako, da so igrali čez drog, bradljo ali napete vrvi. Črte odbojkarskega igrišča so si 
naredili iz lesenih letev.  
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RAZVOJ PRAVIL IGRE 
 
Pravila igre, ki jih je leta 1895 predlagal in definiral Morgan, so se spreminjala v skladu z 
aktualnim odbojkarskim modelom. Odbojka je tako od elementarne igre, ki je imela namen 
sprostitve atletov in telovadcev po napornem treningu, v 100 letih prerasla v enega največjih 
športov na svetu. Odbojka se pojavlja v številnih oblikah, zato se tudi pravila prilagajajo 
temu: odbojka v dvorani, sedeča odbojka, odbojka na travi in mivki. Slednja je leta 1996 
postala tudi samostojna olimpijska panoga. Pravila omogočajo prilagajanje igre starostnim 
kategorijam (manjše igrišče in žoga, število igralcev v polju …). 
 
 
1900: Niz se igra do 10 točk; mreža je visoka 213cm. 
1912: Število igralcev v eni ekipi je 6; mreža je visoka 228, rotacija igralcev ni pomembna, 
igrišče je veliko 18,28 × 10,66 cm. 
1916: Niz se igra do 15 točk, tekma se igra na tri nize, mreža se zviša na 240 cm, rotacija je 
obvezna za vse igralce. 
1917: Mreža je visoka 243 cm. 
1920: Igralci se lahko žoge dotaknejo z vsemi deli nad pasom, velikost igrišča se zmanjša na 
18 × 9; vsaka ekipa se lahko žoge dotakne največ trikrat. 
1922: Prepovedan je prestop srednje črte, uvedeno je pravilo dvojnega dotika in uradni 
sodniški znaki. 
1923: Igralci dobijo na dresih označene številke, igralci zadnje linije ne smejo udarjati znotraj 
3-metrske črte, določena je cona za izvedbo servisa. 
1925: Uvedena je prednost dveh točk za zmago v nizu, vpeljana sta time outa v vsakem nizu. 
1932: Bočni trak, ki pomeni točno mejo nad bočno črto. 
1935: Mreže se igralec ne sme dotakniti 
1938: Igralci prednje linije se lahko branijo z blokom. 
1954: Določba, s katero morajo igralci v trenutku servisa stati vsak v svoji coni. 
1968: Igralci zadnje linije lahko po udarcu doskočijo v 3-metrski prostor; igralcem zadnje 
linije je dovoljen vstop za podajo napadalcem prednje linije; blokerjem, ki so se dotaknili 
žoge v bloku, je dovoljen še en dotik. 
1970: Po izvedbi servisa je mogoče spreminjati osnovno postavitev v polju - zamenjava mest 
igralcev znotraj ene linije. 
1978: Dovoljeno je blokirati nasprotnikov servis, kar so 1982 odpravili. Istočasno so 
prepovedali udariti žogo po servisu nasprotnika. 
1989: Pri izidu 16:16 v nizu ni več možna prednost dveh točk, niz se obvezno konča pri 
rezultatu 17 točk. Pravilo so popravili leta 1992, ko mora imeti ekipa pri izidu 16:16 dve točki 
prednosti za zmago. 
1991: dovoljena je igra z vsemi deli telesa – tudi z nogo. 
1994: Prostor za serviranje je določen po celi širini igrišča. V globino sega do konca proste 
cone. 
1999: Dovoljena je igra z liberom. Libero je trinajsti igralec v ekipi, ki igra samo v zadnji 
vrsti, njegove menjave ne štejejo v redne menjave; od ostalih igralcev ga ločimo po dresu 
druge barve.  
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 ODBOJKARSKA PRAVILA (dvoranska odbojka) 
 
 
Odbojka je ekipna športna panoga, ki jo igrata dve ekipi na igrišču, razdeljenem z mrežo. 
Namen te igre je poslati žogo preko mreže, da bi v nasprotnikovem polju padla na tla, ter 
preprečiti, da bi žoga na lastnem igrišču padla na tla. Vsaka ekipa se lahko trikrat dotakne 
žoge, preden jo vrne na nasprotnikovo stran (poleg dotika pri blokiranju). Igro začnemo s 
servisom, tako igralec pošlje žogo v nasprotnikovo polje. Igra se nadaljuje, dokler se žoga ne 
dotakne tal igrišča, pade izven igrišča ali ekipi žoge ne uspe pravilno odbiti. Točko dobi 
ekipa, ki ne naredi napake. 
 
Ekipa je sestavljena iz največ 13 igralcev, enega trenerja, enega pomočnika trenerja, maserja 
in zdravnika. Eden izmed igralcev, razen libero, mora biti kapetan ekipe in mora biti označen 
v zapisniku. Na igrišče lahko vstopijo in na tekmi igrajo samo tisti igralci, ki so napisani v 
zapisniku.  
 
Servis pomeni začetek igre in napad. Žoga mora biti udarjena z dlanjo ali drugim delom ene 
roke, ko se jo vrže v zrak. Žoga je v igri od trenutka, ko je eden od sodnikov zapiskal za 
servis. Žoga se lahko dotakne katerega koli dela telesa. Žoga mora biti udarjena, ne ulovljena 
ali vržena.  Podaja je temeljni način odbijanja žoge. Navadno je podaja akcija na »drugo 
žogo« in pomeni pripravo na napad. Vse akcije z namenom poslati žogo proti nasprotniku, 
razen servisa in bloka, veljajo za napadalne udarce. To je navadno tretji dotik žoge.  Blok je 
prva prvina obrambe, s katero preprečujemo napad na mreži. Je akcija igralcev v bližini 
mreže, z namenom prestreči nasprotnikovo žogo. Pi tem sežejo nad višino zgornjega roba 
mreže. Blok je dovoljeno zaključiti le igralcem prednje vrste. 
Ekipa osvoji točko:  

• ko se žoga dotakne tal nasprotnikovega igralnega polja 
• ko nasprotna ekipa naredi napako 
• ko je nasprotna ekipa kaznovana 

Posledica dobljene igre: 
• če ekipa, ki servira, dobi igro, osvoji točko in nadaljuje s serviranjem 
• če ekipa, ki sprejema servis, dobi igro, osvoji točko in servira naslednja 

 
Zmaga v nizu: 
Igrajo se trije nizi z dvema točkama razlike. Niz osvoji ekipa, ki prva doseže 25 točk z 
najmanj dvema točkama prednosti. V primeru neodločenega izida 24:24 se igra nadaljuje, 
dokler ena izmed ekip ne doseže prednosti dveh točk. 
 
Zmaga na tekmi: 
Na tekmi zmaga ekipa, ki osvoji 3 nize. V primeru neodločenega rezultata v nizu 2:2 se igra 
peti niz do 15 z najmanj dvema točkama prednosti. 
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Igralna površina mora biti ravna, vodoravna in iz enakega materiala. Ravno tako ne sme 
predstavljati nevarnosti, da bi se igralci poškodovali. Prepovedano je igrati na hrapavih ali 
spolzkih površinah. Na pokritih igriščih mora biti površina igrišča svetle barve. Na zunanjih 
igriščih je dovoljen nagib 5 mm na meter za odtekanje vode. Na igrišču so črte iz trdih 
materialov prepovedane. 
 
IGRIŠČE 
 

• Dimenzije: igrišče je v obliki pravokotnika izmeri 18 m × 9 m in je obkroženo s 
simetrično pravokotno prosto cono, ki je široka najmanj 3 m. Prostor nad igralnim 
igriščem mora biti prost in brez kakršne koli ovire. V višino mora meriti najmanj 7 m. 

• Igralna površina: mora biti ravna, vodoravna in iz enakega materiala. Ravno tako ne 
sme prestavljati nevarnosti, da bi se igralci poškodovali. 

• Vse črte so široke 5 cm. Biti morajo svetle in drugačne barve, kot so tla ali vse druge 
črte. Mejne črte so črte, ki označujeta dve stranski in dve zadnji črti. Tako stranski kot 
zadnji črti sta narisani znotraj dimenzij igrišča. 

• Srednja črta deli igrišče na dve polji velikosti  9 × 9. Ta črta poteka pod  mrežo od ene 
do druge stranske črte. 

• Črta napada: je narisana na vsaki polovici igrišča in sicer 3 m od osi srednje črte. 
• Sprednji del: vsake polovice igrišča omejujejo os srednje črte in zunanji rob črte 

napada. 
• Prostor za servis je 9 metrov široko območje za zadnjo črto. Ob straneh je omejeno z 

dvema kratkima 15 cm dolgima črtama, vrisanima 20 cm za zadnjo črto kot podaljšek 
stranskih črt. Črti sta sestavni del prostora za servis. 

• Prostor za menjave je omejen s podaljškom obeh črt napada vse do zapisnikarjeve 
mize. 

• Kazenski prostor: v izmeri 1 × 1, je za klopjo ekipe. Označen je z rdečo črto širine 5 
cm in je opremljen z dvema stoloma.  

• Mreža je 1 m široka in 9,50 m do 10 m dolga. Postavljena je navpično nad osjo 
srednje črte in je napeta v višini 2,43 m za moške ter 2,24 m za ženske. 

• Stranska trakova sta dva bela trakova, pritrjena navpično na mrežo točno nad vsako 
stransko črto. Široka sta 5 cm in dolga 1 meter. Stranska trakova sta sestavni del 
mreže. 

• Anteni sta dolgi 1,8 m metra in imata premer 10 mm. Na zunanjem robu vsakega 
stranskega traku, na nasprotnih straneh mreže, je pritrjena antena. Zgornjih 80 cm 
vsake antene sega nad mrežo. Anteni sta označeni z 10 cm pasovi v kontrastnih 
barvah, po možnosti v rdeči in beli barvi. 

• Drogova sta za oporo mreži. Morata biti pritrjena v razdalji 0,5-1 metra od vsake 
stranske črte. Visoka sta 2,55 m in sta po možnosti prilagodljiva po višini.  
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PRAVILA ZA MINI ODBOJKO 
 

• Pravico nastopati imajo vsi igralci in igralke, stari 10 let ali mlajši, pravilno 
      registrirani pri OZS. 
• Mreža za dečke in deklice je visoka 200 cm in mora imeti odbojkarske antene. 
• Igrišče: 4,5 × 12 m (mreža deli igrišče na dve polji, veliki 4,5 × 6 m, pri čemer je 

dolžina 6 m in širina 4,5 m). 
• Igrajo z malo manjšo žogo. 
• Moštvo sestavlja minimalno 6 in največ 8 igralcev, vendar na klopi lahko sedi 12 

igralcev iste skupine. 
• Igra se na tri igralne nize do 25 (z dvema točkama razlike). 
• Postavo v polju sestavljajo trije igralci. Igralci stojijo v conah 1 (zadaj desno) 2    

(spredaj ob mreži) in 3 (zadaj levo). 
• Vsi trije igralci so tudi napadalci, blokira lahko samo igralec v coni 2. Igralec v coni 2 

mora ob nasprotnikovem servisu stati ob mreži na sredini med igralcema, ki stojita v 
coni 1 in 3. Na servis svoje ekipe mora igralec v coni 2 stati spredaj ob mreži in desno 
od igralca v coni 3. 

• Obvezen je spodnji servis in sprejem servisa s spodnjim odbojem. 
• Ob sprejemu servisa je obvezno izvesti še drugi dotik. Šele nato se žoga lahko usmeri 

preko mreže. 
• V prvem nizu trener določi začetno trojko. Za vodenje ima na voljo eno zaključeno 

menjavo in dva time outa. 
• V drugem nizu igrajo samo tisti igralci, ki niso vstopili v igro v prvem nizu. Za 

vodenje drugega niza ima trener na razpolago 1 zaključno menjavo in dva time outa. 
• V tretjem nizu lahko igrajo vsi igralci, sestava trojke je poljubna. Za vodenje tretjega 

niza ima trener na voljo 3 zaključene menjave in dva time outa. 
 

PRAVILA ZA MALO ODBOJKO 
 

• Pravico nastopati imajo vsi igralci in igralke, stari 12 let in mlajši, pravilno registrirani 
pri OZS. 

• Višina mreže je 210 cm. 
• Igrajo z žogo normalnih dimenzij. 
• Ostala pravila so enaka kot pri mini odbojki. 
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PRAVILA ZA ODBOJKO NA MIVKI 
 

• Igralni prostor: 8 × 8 m na vsaki strani. Kratka diagonala meri 11,30 m. Mivka mora 
biti poravnana in ne sme predstavljati nobene nevarnosti za igralce.  

• Mreža mora biti posebna - Beach Volley.  
• Drogovi in sodniški stol morajo biti zavarovani. 
• Anteni sta enaki kot v dvorani. 
• Ekipo sestavljata dva igralca brez zamenjave, eden od igralcev je kapetan ekipe. 
• Oprema: igralca morata nastopati v enotni opremi. Dovoljena so očala, kapico ali šild, 

ura, sponzorski trak, opornice, nogavice, športna obutev. 
• Sistem točkovanja: Rally Point Scoring, vsaka napaka je točka, prva dva niza se igrata 

do 21 z dvema točkama razlike brez omejitve. Tretji niz, če je potreben, se igra do 15 
z dvema točkama razlike brez omejitve. Točka se osvoji tudi s kaznijo. 

• Postavitev igralcev: igralca lahko stojita kjer koli v svojem igralnem področju, 
postavitvenih napak ni. 

• Igranje z žogo: ekipa ima na voljo tri odboje, blok šteje en odboj, kar je drugače, kot v 
dvoranski odbojki. Žoga mora biti odigrana čisto in ne zadržana ali vržena. Podaja 
mora biti izvedena čisto.   

• Servis: ekipa mora držati vrstni red serviranja skozi cel set. Čas za izvedbo servisa je 5 
sekund.  

• Napadalni udarec: »šikanje« ni dovoljeno. Igralec lahko zaključi napadalni udarec z 
zgornjo podajo s prsti, če so njegove roke pravokotno na ramena (tudi nazaj ali v 
skoku)  

• Odmori: vsaka ekipa ima možnost enega time outa na set, ki traja 30 sekund in ne 
manj. 

Višina mreže je glede na spol in starost: 

- članice/člani:   224 cm/243 cm  

- mladinke/mladinci:   224 cm/243 cm  

- kadetinje/kadeti:       220 cm/240 cm  

- deklice/dečki:   215 cm/230 cm  

- mala odbojka:   210 cm/210 cm  

- mini odbojka:  200 cm/200 cm  
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PREDSTAVITEV KLUBOV PO ABECEDNEM VRSTNEM 
REDU 
 

BRASLOVČE 
 

1. Naziv odbojkarskega kluba: Odbojkarski klub 
Braslovče. 

2. Odbojkarski klub je bil ustanovljen leta 1992. 
3. Odbojkarski kljub ne deluje neprekinjeno. 
4. V odbojkarskem klubu je 6 skupin. 
5. V klub je včlanjenih 57 deklet. 
6. V klubu sodeluje 5 trenerjev:  

• licenca A - 1 
• licenca B - 2 
• licenca C - 2 
• drugo - 1 

7. Letnice večjih uspehov: 
• Osnovna šola: 

Mini odbojka: 2006/2007 
Mala odbojka: 2006/2007 

      Starejše deklice: 2006/2007, 2007/2008 
• Srednja šola: 
      Kadetinje: 2007/2008 

Članice: 2003/2004 
8. Klub nima organizirane odbojke na mivki. 
9. Klub ima organiziran tabor.  
10. Klub je pripravljen sodelovati v odbojki v Savinjski dolini. 

Že nekaj let si prizadevajo za prost pretok igralk med klubi v Savinjski dolini. 
11. Njihovi cilji so: vzgoja mladih igralk. Imajo večletni plan dela, ki zajema tudi vidnejšo 

uvrstitev članske ekipe. Trenutno je njihova prioriteta vzgoja domačih igralk. 
12. Pobude in pohvale: / 
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Začetki odbojke v Braslovčah so povezani z braslovškimi študenti, ki so igrali odbojko na 
zunanjem igrišču pri sokolskem domu. Sprva so odbojko igrali predvsem moški, čeprav so 
večkrat poskušali razvijati tudi žensko odbojko. Ta je zaradi pomanjkanja prostora v športni 
dvorani ostala »na cesti«. Zato so se udeleževali prijateljskih srečanj in turnirjev, preboj v 
ligaška tekmovanja pa jim ni uspel. Stvari so se izboljšale po letu 1977, ko so v Braslovčah 
zgradili novo športno dvorano pri osnovni šoli. Dekleta OŠ Braslovče so leta 1983 osvojila 2. 
mesto v Sloveniji. To ekipo, okrepljeno z nekaterimi srednješolkami, jim je uspelo vključiti v 
ligaško tekmovanje. Ekipa se je kasneje združila s Šempetrom. Z osamosvojitvijo Slovenije 
so pričeli z nastopi v 3. ligi. Leta 1992 so se prebili tudi v 2. ligo. Hkrati so veliko truda 
namenjali mlajšim. V letih 1991 in 1992 so dekleta iz Braslovč postale šolske prvakinje v 
mali odbojki. Leta 1992 je bil ustanovljen OK Braslovče, ki se je ukvarjal samo z žensko 
odbojko. Hkrati je potekala vadba odbojke tudi v TVD Partizan. OK Braslovče se je kasneje, 
po dveh letih nastopanja v 3. ligi, prebil v drugo ligo, a iz nje ponovno izpadel. V zadnjem 
času ponovno kakovostno delajo z mlajšimi ekipami, kar se kaže v njihovih rezultatih. Z 
vmesnimi občasnimi premori ponovno nastopajo tudi v 3. ligi. 
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CELJE 
 

1. Naziv odbojkarskega kluba: ŠD Fedrca. 
2. Odbojkarski klub je bil ustanovljen leta 2002. 
3. Odbojkarski kljub deluje neprekinjeno. 
4. V odbojkarskem klubu je 5 skupin. 
5. V klub je včlanjenih 70 deklet. 
6. V klubu sodelujejo 4 trenerji: 

• licenca C-3 
• športni pedagog-2 
• drugo-2 

7.  Letnice večjih uspehov: 
• Osnovna šola: 

                              2005 ¼-finale Mala odbojka 
                              2007 A-liga-starejše deklice - 16 mesto v Sloveniji 

• Srednja šola: 
Kadetinje: leta 2007 B liga - 2. mesto 
Članice: članske ekipe še nimajo 

8. Klub ima organizirano odbojko na mivki. 
      Uspehi na mivki: 2007 U-16 5. mesto na državnem prvenstvu. 
9. Klub nima organiziranega tabora. 
10. Klub je pripravljen sodelovati v odbojki v Savinjski dolini. 
      Sodelovanje si predstavljajo kot tekmovanje klubov v vseh starostnih       
      kategorijah, vsak klub bi izvedel eno tovrstno tekmovanje, rezultate bi točkovali in        
      ob koncu razglasili skupnega zmagovalca, ki bi prejel prehodni pokal za tisto leto. 
11. Njihovi cilji so organizirati člansko ekipo deklet za 3. ligo, ki so jih sami vzgojili, 

in se preskusiti v članskem tekmovanju, obenem pa ne zanemariti dela z mlajšimi. 
12. Pobude in pohvale: želijo izvedeti, kakšne so želje drugih klubov, da bi lažje 

sodelovali z njimi. 
 
Pred odbojkarskim klubom Fedrca je v Celju deloval odbojkarski klub Celje, ki je bil 
ustanovljen leta 1984. Starejše deklice so istega leta osvojile 2., mladinke pa 3. mesto v 
Sloveniji. Članice so bile prvakinje v letu 1993/1994. 

 
V letu 1995 je bil ustanovljen OK Savinja Celje, kjer so kadetinje in mladinke uspešno prišle 
v ¼-finale, članice pa so osvojile tretje mesto v 2. ligi. 
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Ženska odbojka v Celju sega v leto 1964. Prvega tekmovanja so se dekleta udeležila 8. marca 
v Bregani in zmagala.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igrala in vadila so skupaj z moškimi na visoki mreži, zato so bila presenečena, ko so v 
Bregani igrala na nižji mreži. Nastopala in vadila so v Partizanu Celje mesto. Pobudnik je bil 
g. Konrad Štorman. Prva trenerja pa prof. Jože Zupančič in malo kasneje, leta 1965, še Zoran 
Vučkovič. Večina deklet je prešla na odbojko z orodne telovadbe, druga dekleta pa so se jim 
priključila kasneje. Dekleta so si zelo želela uspehov, tako da so si po resnih treningih in 
vztrajanju prislužila zmago leta 1964 v Bregani. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leta 1965 so se udeležila iger Bratstva in enotnosti v Zrenjaninu, kjer so se uvrstila na drugo 
mesto. Pod vodstvom novega trenerja so tega leta osvojila drugo mesto v Sloveniji, a se še 
niso uvrstila v Zvezno odbojkarsko ligo. To jim je uspelo naslednje leto. So pa leta 1965 
osvojila 3. mesto na mladinskem prvenstvu Jugoslavije. 
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V zvezni odbojkarski ligi so odigrala 18. kol in tekmovanje končala z le eno zmago na 
zadnjem mestu. Igralke so bile: Kokot, Stegenšek, Grum, Lesjak, Malgaj, Rome, Šošter. Po 
mnenju trenerja Vučkovića, zaradi mladosti, še niso bila pripravljena na tekmovanje na 
takšnem nivoju. Trenersko mesto je potem prevzel Rado Planteu. Po letu dni igranja v 
Slovenski ligi so se ponovno uspela uvrstiti v kvalifikacije za državno tekmovanje. Vstop v 
kvalifikacije za Zvezno odbojkarsko ligo so si prislužile tudi Mariborčanke. Tekmovanje je 
potekalo med 17. in 19. 11. 1967. Na njem so Celjanke osvojile 2. mesto in se ponovno 
uvrstile v državno tekmovanje, vendar so se temu, zaradi številnih zapletov, kasneje 
odpovedale. Predsednik Slavko Kokot je to odločitev utemeljil s tem, da je večina igralk 
študentk, ki se ne bi mogle odreči študiju in izpitom. Težave so bile še v pomanjkanju 
telovadnic, finančnih sredstev, veliki izguba časa s potovanji … S tem se je zaključilo prvo 
obdobje celjske »zlate odbojke«. Vzrok za  upada kakovosti je bil zlasti financiranje. Največ 
denarja so porabljali za atletiko in moški rokomet, kljub velikemu zanimanju ni bilo več 
uspehov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kasneje so nastopale kot Partizan Gaberje in Golovec Celje ter končale s tekmovanjem v 
začetku 80. let prejšnjega stoletja. 
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Leta 1984 so ustanovili Odbojkarski klub Celje, ki je leta 1994 osvojil državno prvenstvo, 
1995 bil drugi, tega leta pa je osvojil pokal Slovenije in igral v finalu pokala tudi naslednje 
leto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leta 1995 je bil ustanovljen Odbojkarski klub Savinja Celje, ki je deloval do sezone 
2003/2004. Takrat so starejše deklice nastopile skupaj z dekleti Športnega društva Fedrca v 
skupni ekipi. Samostojno so igralke ŠD Fedrca pričele z nastopi v sezoni 2004/2005. 
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LJUBNO 
 

1. Naziv odbojkarskega kluba je OK KLS Ljubno. 
2. Odbojkarski klub je bil ustanovljen leta 2003. 
3. Odbojkarski kljub deluje neprekinjeno. 
4. V odbojkarskem klubu so 4 skupine. 
5. V klub je včlanjenih 65 deklet. 
6. V klubu sodelujejo 6 trenerji: 

• licenca C- 2 
• športni pedagog-3 
• drugo-1 

7. Letnice večjih uspehov: 
• Osnovna šola:  

2005 - starejše deklice 
• Kadetinje: 2007 

8. Klub nima organizirane odbojke na mivki. 
9. Klub ima organiziran tabor (priprave). 
10. Klub je pripravljen sodelovati v odbojki v Savinjski dolini. 
Sodelovanje si predstavljajo v obliki prijateljskih tekem, vabil na turnirje ob krajevnih 
prireditvah, skupnih prevozov. 
11. Njihovi cilji so, da bi nastopali v 3. ligi in se prebili v 2. ligo. 
12. Pobude in pohvale: organiziranje sestanka vodstev klubov savinjske in celjske regije. 
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MOZIRJE 
 
Leto ustanovitve kluba: 1977 
 
Klub je nastopal pod različnimi imeni, in sicer: OK Ljubno, OK Gornji Grad, OK Zgornja 
Savinjska; od leta 2004 deluje pod imenom OK Mozirje. 
 
Število članov: 50 
 
Opis športne dejavnosti: 
 
Po dolgoletnih uspešnih tekmovalnih sezonah klub danes deluje v dveh smereh: delo z 
mladino in vadba ter tekmovanja v kategoriji neregistriranih igralk. Mlade igralke so 
razvrščene v posamezne starostne kategorije in trenirajo pod okriljem izkušenih nekdanjih 
aktivnih igralk odbojke. V okviru svojih starostnih skupin se udeležujejo tekmovanj na 
republiški ravni, ki jih organizira Odbojkarska zveza Slovenije. Veteranke, bivše aktivne 
igralke odbojke, trenirajo v dvorani in se udeležujejo tekmovanj, ki so organizirana v okviru 
kategorije neregistriranih igralk in igralcev. Turnirji potekajo po celi Sloveniji in na 
mednarodni ravni. V poletnem času se vadba in tekmovanja preselijo na mivko. 
 
Reference kluba: 
1977-1981 – nastopanje v odbojkarski ligi 
1981-1983 – uvrstitev in nastopanje v II. zvezni (jugoslovanski) odbojkarski ligi 
1981 – osvojitev Pokala Slovenije 
- po razformiranju zveznega sistema tekmovanja leta 1983, nastopanje v I. slovenski 
odbojkarski ligi (1983-1997) – v sezonah 1983/84 in 1984/85 doseženo 2. mesto v Sloveniji; 
- v sezoni 1994/1995 uvrstitev v 3. kolo Evropske odbojkarske federacije (CEV) 
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PREBOLD 
 

1. Naziv odbojkarskega kluba je OK Prebold. 
2. Odbojkarski klub je bil ustanovljen 22. 4. 2002. 
3. Odbojkarski kljub deluje neprekinjeno. 
4. V odbojkarskem klubu so 4 skupine. 
5. V klub je včlanjenih 37 deklet 
6. V klubu sodelujejo 3 trenerji: 

• licenca C- 2 
• športni pedagog -3 
• drugo-1 
• študent - absolvent Fakultete za šport-1      

7. Letnice večjih uspehov: 
• Osnovna šola:  
      Mala odbojka: 2002/03  

                        Mini odbojka: 2003/04 
            Starejše deklice: 2004/05 

• Kadetinje: 2006/07 
• Članice: 2003/04 

8. Klub nima organizirane odbojke na mivki. 
9. Klub ima organiziran tabor.  
10. Klub je pripravljen sodelovati v odbojki v Savinjski dolini. 
11. Njihovi cilji so predvsem vzgoja mladih za koristno preživljanje prostega časa, 

vzgoja za zdravo in ustvarjalno življenje, razvijanje množičnosti, sodelovanje na 
športnih prireditvah in tekmovanjih tako v okviru OZS kot na drugih tekmovanjih, 
širjenje zanimanja za šport, razvijanje prijateljskih odnosov ob upoštevanju načel 
enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ne glede na 
raso, spol, jezik in vero. 

12. Pobude in pohvale: organizirati tekmovanja na območju Savinjske doline v 
različnih kategorijah pred tekmovanji v okviru OZS. Tako bi si igralke pridobile 
izkušnje, hkrati pa bi v klubu vedeli, kakšno je znanje igralk in s tem, ali se 
vključijo v tekmovanje v okviru OZS ali pa bodo raje sodelovali na turnirjih oz. 
prijateljskih tekmah v okviru Savinjske doline. Sistem tekmovanj v okviru OZS je 
drag. S tekmovanji v Savinjski dolini bi predvsem manjši klubi igralkam 
omogočili tekmovanja in se izognili finančnih težavam. 

 
V Preboldu se je odbojka začela razvijati po letu 1993. Prvo leto je vadbo vodil g. Kralj iz 
Braslovč, kasneje pa so jo prevzeli trenerji OK Šempeter. Zaradi zagotavljanja tekmovanj 
domačim igralkam tudi v poznejših starostnih kategorijah so v Preboldu leta 2002 ustanovili 
samostojen klub, ki od takrat nastopa v okviru Odbojkarske zveze Slovenije. V sezoni 
2002/2003 so nastopili tudi  v 3. ligi.  
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ŠEMPETER   
 

 

 

  

 
1. Naziv odbojkarskega kluba je Spodnja Savinjska. 
2. Odbojkarski klub je bil ustanovljen 12. 11. 1994. 
3. Odbojkarski kljub deluje neprekinjeno. 
4. V odbojkarskem klubu je 12 skupin. 
5. V klub je včlanjenih 70 deklet. 
6. V klubu sodeluje 5 trenerjev:  

• licenca A-2  
• licenca C- 3  
• športni pedagog- 1 
• drugo- 4 

7. Letnice večjih uspehov: 
• Osnovna šola:  

Mini odbojka: državne prvakinje 1994, 2002, 2004, tretje mesto leta 2006, 
četrto mesto starejše deklice 2006 

• Srednja šola: 
                        Kadetinje: 5 let v A-ligi, leta 2006 dosegle 5. mesto 
                        Mladinke: 3. mesto 

• Članice: 
      1997 uvrstitev  v 1. ligo  

2000 ponovno uvrstitev v 1. ligo 
      2001 članice  4. mesto v Pokalu Slovenije 

8. Klub nima organizirane odbojke na mivki, kljub temu so se udeležili tekmovanj in 
dosegli naslednje rezultate: dvakrat državni prvaki in 9. na Evropskem prvenstvu. 

9. Klub nima organiziranega tabora. 
10. Klub je pripravljen sodelovati v odbojki v Savinjski dolini. 
Sodelovanje si predstavljajo s pretočnostjo igralk med klubi, rednimi strokovnimi 
posveti (skupna regijska reprezentanca). 
11. Cilji odbojkarskega kluba so: vstop v 1. ligo v sezoni 2007/08, dolgoročno 

nastopanje v 1. ligi in čim več njihovih igralk v reprezentancah. 
12. Pobude in pohvale: / 
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Začetki ženske odbojke v Šempetru segajo v konec 70. let prejšnjega stoletja, ko so v okviru 
TVD Partizan Šempeter organizirali žensko odbojkarsko sekcijo. Do leta 1983 so nastopale v 
občinskih tekmovanjih. Z odlokom občine Žalec se je ženska odbojka preselila v Braslovče, v 
Šempeter pa se je vrnila z začetkom 90. let, ko so odbojkarice sprva nastopale ponovno pod 
okriljem TVD Partizan. Leta 1994 so ustanovili ženski odbojkarski klub Spodnja Savinjska, 
ki od takrat pod različnimi imeni redno nastopa v okviru tekmovanj Odbojkarske zveze 
Slovenije in beleži številne dobre rezultate (prva liga v sezoni 1997/1998 in med letoma 2000 
in 2002, več naslovov državnih prvakov v mlajših kategorijah in odbojki na mivki). 
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DOSEŽKI SAVINJSKIH KLUBOV PO LETU 1994 
 
1994/1995  
 
Pokal 1. Celje 
1. Dol končnica 3. Celje 
 6. Zg. Savinjska dolina 
1. DOL 1A-reden del: 4. Zg. Savinjska dolina 
 1A- razigravanje: 2. Zg. Savinjska dolina 
2. DOL / 
3. DOL 1. Elektro Vitanc 
 2. Sp. Savinjska dolina 
 3. Celje III 
 8. Zg. Savinjska dolina 
Mladinke 8. Elektro Vitanc 
 15. Celje 
 16. Sp. Savinjska dolina 
Kadetinje 8. Elektro Vitanc 
 11. Sp. Savinjska dolina, Celje 
St. deklice 5. Elektro Vitanc I 
 10. Šempeter, Elektro Vitanc II, Šempeter - Prebold, Celje 
  
1995/1996 
  
Pokal 2. Celje 
1. Dol končnica 5. Celje 
 7. Zg. Savinjska dolina 
1. DOL 1A - po prvem delu: 5. Celje, 6. Zg. Savinjska dolina 
 1A - po drugem delu: 1. Celje, 2. Zg. Savinjska dolina 
 1A - razigravanje: 1. Celje, 3. Zg. Savinjska dolina 
2. DOL 11. gostilna Štorman Šempeter 
 12. Elektro Vitanc 
3. DOL 7. Celje II 
Mladinke 8. Gostilna Štorman Šempeter 
 10. Elektro Vitanc, Celje, Zg. Savinjska dolina 
Kadetinje 8. Elektro Vitanc 
 11. gostilna Štorman Šempeter I, Gostilna Štorman Šempeter II,       
 Zg. Savinjska dolina 
St. deklice 20. Elektro Vitanc 
 5. Gostilna Štorman Šempeter I 
 21. Gostilna Štorman Šempeter I 
 22. Zg. Savinjska dolina 
 23. Celje 



Ženska odbojka v Savinjski dolini  Srednja zdravstvena šola Celje 

24 

 
1996/1997  
 
Pokal / 
1.DOL Končnica / 
1. DOL 1A - prvi del: 7. Zg. Savinjska dolina 
 1B - drugi del: 2. Zg. Savinjska dolina 
2. DOL 2. gostilna Štorman Šempeter 
3. DOL 7. Elektro Vitanc 
Mladinke 3. Gostilna Štorman Šempeter 
 18. Elektro Vitanc 
 19. Zg. Savinjska dolina 
Kadetinje 9. Savinja Celje, Zg. Savinjska dolina 
St. deklice 8. Elektro Vitanc 
 9. Savinja Celje, Zg. Savinjska dolina 
  
1997/1998  
 
Pokal / 
1.DOL končnica 8. B&L utrip Prebold 
1. DOL 1B - prvi del: 2. B&L utrip Šempeter 
 1A - drugi del: 8. B&L utrip Prebold 
3. DOL 1. Zg. Savinjska dolina 
 6. Savinja Celje 
 7. Braslovče 
Mladinke 5. Gostišče Štorman Šempeter 
 17. Savinja Celje 
Kadetinje 8. B&L utrip Prebold 
 14. Savinja Celje 
St. deklice 7. B&L utrip Prebold 
 15. II. OŠCelje 
 21. Braslovče 
 25. Zg. Savinjska dolina 
 40. Šempeter 
 
1998/1999  
 
Pokal / 
1.DOL končnica / 
2. DOL 5.Zg. Savinjska dolina 
 7. B&L utrip Šempeter 
3. DOL 4. Braslovče 
 8. Savinja Celje 
Mladinke 5. B&L utrip Šempeter 
 20. Zg. Savinjska dolina 
Kadetinje 7. B&L utrip Šempeter 
St. deklice 12. B&L utrip Šempeter 
 28. Savinja Celje 
 32. Braslovče 
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1999/2000  
 
Pokal / 
1.DOL / 
2. DOL 2. B&L utrip Šempeter 
3. DOL 4. Braslovče 
 10. Savinja Celje 
Mladinke 16. B&L utrip Šempeter 
Kadetinje 11. B&L utrip Šempeter 
St. deklice 9. B&L utrip 
 28. Braslovče 
  
2000/2001  
 
Pokal / 
1.DOL Končnica 6. B&L utrip Šempeter 
1.DOL 6. B&L utrip Šempeter 
2. DOL / 
3. DOL 8. Braslovče 
Mladinke 15. B&L utrip Šempeter 
Kadetinje / 
St. deklice 35. Savinja Celje 
 39. Braslovče 
  
2001/2002  
 
Pokal / 
1.DOL Končnica 10. Savinjska Šempeter 
1.DOL 10. Savinjska Šempeter 
2.DOL / 
3.DOL 5. Savinja Celje 
Mladinke 14. Savinja Celje 
 21. Savinja Šempeter 
Kadetinje 27. Savinja Šempeter 
St. deklice 41. Savinja Celje 
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2002/2003  
 
Pokal / 
1.DOL / 
2. DOL 9. Spodnja Savinjska 
 mini liga: 2. Spodnja Savinjska dolina 
3. DOL 10. Prebold 
Mladinke 13. Savinjska Šempeter 
Kadetinje 21. Savinjska Šempeter 
 25. Savinja Celje 
St. deklice 12. Savinjska Šempeter 
 37. Nivo Koing Prebold 
Mala odbojka 5. Savinjska 
  
2003/2004  
 
Pokal / 
1.DOL / 
2. DOL 5. Savinjska Šempeter 
3. DOL 10. Braslovče 
 11. Prebold 
Mladinke 13. Savinjska Šempeter 
 17. Savinja Celje 
Kadetinje 21. Savinjska Šempeter 
St. deklice 6. Savinjska Šempeter 
 16. Prebold 
 31. Braslovče 
 37. Savinja Celje 
Mala odbojka 1. Savinjska 
 33.- Prebold, Braslovče 
 
2004/2005  
 
Pokal / 
1.DOL / 
2. DOL 5. Savinjska Šempeter 
 mini liga: 4. Braslovče 
3. DOL 2. Braslovče 
Mladinke 9. Savinjska 2  
 17. Prebold 
Kadetinje 7. Savinjska 3 
St. deklice 4. Savinjska 4 
 12. Prebold 
 35. Braslovče 
 44. Celje 
Mala odbojka 9. Savinjska 5 
 17. Celje (Fedrca) 
 25.- Prebold, Braslovče 
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2005/2006  
 
Pokal / 
1. Dol končnica / 
1. DOL / 
2. DOL-pomlad 8. Aliansa Šempeter 
 12. Braslovče 
2. DOL-jesen 10. Savinjska 
 11. Braslovče 
3. DOL-pomlad 12. Prebold 
3. DOL-jesen 11. Prebold 
Mladinke / 
Kadetinje 5. Aliansa Šempeter 
St. deklice 7. Aliansa Šempeter 
Mala odbojka ½ finale Prebold 
Mini odbojka 5.-6. Braslovče 
 3. Fibernet 
 
2006/2007  
 
Pokal  
1. Dol Končnica  
1. DOL  
2. DOL-jesen 8. Aliansa Šempeter 
2. DOL-pomlad 8. Aliansa Šempeter 
3. DOL-pomlad 11. Braslovče 
3. DOL-jesen 10. Braslovče 
Mladinke 4. Aliansa Šempeter 
Kadetinje 4. Aliansa Šempeter 
St. deklice 8. Aliansa Šempeter 
 16. Fedrca 
Mala odbojka 9. Aliansa Šempeter 
 12. Braslovče 
 43. Prebold 
 58. Fedrca 
 
 
Odbojka na mivki (2007): 
 
Šempeter 5.-6. Vodeb, Kocjančič (članice) 
Aliansa U-20 9. Remic, Bukovec 
Aliansa U-18  3. Remic, Bukovec 
Nekropolis, U-16 4. Božič, Založnik 
Fedrca II, U-16 5.-6. Burger, Huš 
Fedrca I  9. Kos, Plantak 
Braslovče  9-12. Koceli, Zupančič    
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PRILOGE 

ANKETA - ODBOJKA V SAVINJSKI DOLINI 
 
Pozdravljeni! 
Sem Alja Pungaršek, dijakinja tretjega letnika Srednje zdravstvene šole Celje. S 
profesorjem Igorjem Uranjekom bova z raziskovalno nalogo poskušala ugotoviti, kako 
je razvita odbojka v Savinjski dolini. Zato vas prosim, da rešite anketni list in nam s tem 
pomagate pri raziskovanju.  
 
 
 

1. Kakšen je naziv vašega odbojkarskega kluba? _____________________________. 
 
       
2. Katerega leta je bil ustanovljen odbojkarski klub?__________________________. 

 
 

3. Ali vaš odbojkarski klub deluje neprekinjeno? (Obkrožite.)         DA         NE 
 
 

4. Koliko skupin je v vašem odbojkarskem klubu? ___________________________. 
 
 

5. Koliko je včlanjenih deklet? ____________________________________________. 
 
 

6. Koliko trenerjev sodeluje v vašem klubu? _________________________________. 
 

Obkrožite: 
 

• Licenca A     Licenca B     Licenca C 
 

• Športni pedagog       Študent fakultete       Drugo       Absolvent 
 
 
7. Napišite letnico največjih uspehov: 

 
• Osnovna šola (mini, mala odbojka) ________________________________. 

 
• Srednja šola  (kadetinje, mladinke) ________________________________. 
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8. Ali imate organizirano tudi odbojko na mivki? (Obkrožite.) 
 

DA       NE 
 
Uspehi v odbojki na mivki: _____________________________________________ 
 
____________________________________________________________________. 

 
 

9. Ali imate v odbojkarskem klubu  organizirane tudi tabore? (Obkrožite.)  
 

DA       NE 
 
 
 

10.  Ali je vaš odbojkarski  klub pripravljen sodelovati v odbojki v Savinjski dolini?    
(Obkrožite.) 

 
 

DA       NE 
 
             
            Na kakšen način si predstavljate sodelovanje? _____________________________ 
             
            _____________________________________________________________________. 
 
 

11.  Kakšni so vaši cilji v vašem odbojkarskem klubu? _________________________ 
 

             _____________________________________________________________________ 
 
             _____________________________________________________________________ 
 
             ____________________________________________________________________. 
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12. Vaše pobude in predlogi: ______________________________________________. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

            _____________________________________________________________________ 
 
            _____________________________________________________________________. 

  
 
 
Za konec vas bi še prosila, če lahko dobim telefonsko številko ali e-mail od kontaktne 
osebe, ki bi mi lahko podala še kakšen podatek v odbojki v Savinjski dolini in mi s 
tem omogočila dokončati raziskovalno nalogo.  
 
_______________________________________________________________________ 
Hvala za vaš trud in sodelovanje! 
 
Lep pozdrav  
                                                                                      Alja Pungaršek 
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DVD Z INTERVJUJI 
 
Na priloženem DVD-ju so posneti intervjuji s klubskimi funkcionarji in bivšo igralko, ki so 
pomagali pri nastajanju raziskovalne naloge. 
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