
PARAODBOJKA (odbojka sede) – letno poročilo 2020 

 

LETO 2020 

Tik  pred izbruhom koronavirusa v Sloveniji se je v začetku marca 2020 iz Kanade vrnila ženska 
reprezentanca v odbojki sede. Dekleta (Lena Gabršček, Tija Vrhovnik, Danica Gošnak, Mira Jakin, 
Suzana Ocepek, Senta Jeler, Klara Vrabič, Klara Jeretina in Jana Ferjan, s trenerjem Simonom Božičem 
in pomočnikom trenerja Brankom Mihorkom) so se v mestu Halifax udeležila kvalifikacijskega turnirja 
za še zadnje preostalo mesto v odbojki sede na Paralimpijskih igrah v Tokiu, na poti pa so bile med 
22.februarjem in 2.marcem. 

Na turnir so se dekleta resno in zavzeto pripravljala, tudi s prijateljskimi tekmami proti Nemkam in 
Italijankam, ki so jih gostile v Braslovčah. 

Na kvalifikacijskem turnirju so sodelovale reprezentance Kanade, Ukrajine, Nemčije, Finske in 
Slovenije. V uvodnem delu tekmovanja so se ekipe pomerile po sistemu vsak z vsakim, v nadaljevanju 
pa je zadnjeuvrščena ekipa izpadla. Preostale štiri so se pomerile v polfinalu, za končna mesta pa še 
zmagovalki polfinala v tekmi za prvo mesto in poraženki polfinala v tekmi za končno tretje mesto.  

Slovenke so se na uvodni tekmi turnirja srečale z visoko motiviranimi in odlično pripravljenimi 
Kanadčankami, isti dan popoldan pa še z ekipo Finske. Prvo tekmo so dobile Kanadčanke, Slovenke pa 
so v boju s Finkami rezultat obrnile sebi v prid in tako v prvem tekmovalnem dnevu zabeležile en 
poraz in eno zmago. 

Naslednji dan jih je čakala tekma proti Nemčiji, na kateri sta obe ekipi pokazali odlično borbeno igro 
in veliko željo, na koncu pa so morale Slovenke v tesnem izidu priznati premoč Nemkam. Sledila je še 
tekma proti Ukrajini, ki se prav tako ni izšla po načrtih, vendar so Slovenke s četrtim mestom prvega 
dela tekmovanja ostale v igri za vstop v finale. 

Kot četrtouvrščene so se v polfinalu ponovno srečale s prvouvrščeno Kanado. Tudi tokrat so 
Kanadčanke pokazale svojo premoč, kljub temu da so Slovenke prikazale dobro igro. Sanje o Tokiu so 
se tako končale, dekletom pa je preostal še boj za tretje mesto na turnirju. Tokrat so se Slovenke 
ponovno srečale z Nemkami in jih v napeti tekmi, polni preobratov, na koncu premagale, zasluženo 
osvojile tretje mesto na turnirju in se razveselile brona. 

Kot rečeno so se dekleta iz Kanade vrnila ravno nekaj dni pred pojavom prve okužbe s koronavirusom 
v Sloveniji, ki je začasno ustavil tako trenažni proces kot načrtovane turnirje in tekmovanja. 

Moška ekipa se tako ni odpravila na turnir v Sarajevo, niti ni gostila številnih evropskih ekip, ki so pri 
naših fantih načrtovale svoje priprave na Evropsko prvenstvo skupine B, ki bi moralo junija in julija 
2020 potekati v Šempetru v Savinjski dolini. 

Kljub izolaciji in začasni prekinitvi treningov in tekmovanj, pa se je na organizacijski ravni še vedno 
marsikaj dogajalo, saj je bilo treba ravno zaradi karantene in zaprtja meja številne dogodke 
odpovedati ali prestaviti. To pomeni veliko usklajevanja, dogovarjanja in komunikacije, kar je v teh 
časih še posebej težko, saj je načrtovanje vnaprej za organizatorje praktično nemogoče. 



Organizacija World Paravolley  je v letu 2020 praznovala 40 let, zato so ob obletnici s priznanjem za 
posebne dosežke med drugimi počastili tudi dolgoletno članico slovenske ženske reprezentance in 
bivšo kapetanko Anito Goltnik Urnaut. V času aktivnega igranja za reprezentanco je bila  večkrat 
razglašena za najbolj učinkovito igralko na številnih tekmovanjih.  

Tako kot v številnih drugih aktivnostih so morali tudi igralci odbojke sede za nekaj časa odložiti žogo 
in odbojkarsko mrežo. Zadnje dejanje pred popolno prekinitvijo treningov so bile skupne priprave 
moške in ženske ekipe v Novi Gorici. Te so potekale v septembru, nato pa je situacija zahtevala, da se 
na prvo mesto postavi zdravje vseh, ki sodelujejo in delujejo v odbojki sede. S treningi so tako fantje 
in dekleta lahko nadaljevali šele v letu 2021.  

Na evropskem in svetovnem nivoju paraodbojke so bili organizatorji ekstremno aktivni in so se 
pripravljali na pokoronske čase, ko bo spet možno športno udejstvovanje in tekmovanje. Pri tem so 
imeli ves čas v mislih nove pogoje dela, ki jih je s seboj prinesla epidemija. Tu so predvsem higienski 
pogoji, pa tudi vsi drugi vidiki organizacije. Evropska zveza je tako pripravila dokument strategije za 
obdobje 2022 do 2027, kjer so za vsako leto postavljeni cilji, ki naj bi jih v paraodbojki dosegli na 
različnih področjih  -  od organizacije, tekmovanja, izobraževanja in drugih.  Tu so zajeti pogoji za 
organizacijo tekmovanj, število članic, število sodnikov, število zaposlenih v Paravolley Europe, ki ima 
sedež v Luksemburgu, in tako naprej. 

V letu 2020 so, kot je znano, odpadla številna tekmovanja, med njimi tudi Evropsko prvenstvo 
skupine B za moške, katerega organizator je bila prav Slovenija. To je bilo prestavljeno v Turčijo, 
najprej na maj 2021, nato pa na oktober 2021, ko vsi upamo, da se bo situacija že dovolj 
normalizirala, da bo možna izvedba tekmovanja. Ker sta odpadli moško in žensko tekmovanje, bo 
tokrat evropsko prvenstvo potekalo združeno - moško in žensko tekmovanje. 

Kot rečeno bo leta 2021 izvedeno tudi evropsko prvenstvo, ki je bilo na koledarju za leto 2020. Ob 
organizaciji je poleg novega termina prišlo tudi do številnih drugih sprememb – organizator je 
zamenjal kraj in dvorano, predvsem zaradi pogojev tekmovanja in epidemije, ki je povsem spremenila 
marsikateri vidik organizacije tekmovanja. Dvorana, v kateri bo le-to potekalo, bo nekoliko manjša ter 
v neposredni bližini hotela, kjer bodo nastanjeni udeleženci turnirja. Dvorana se nahaja na obali blizu 
Antalye, hotel pa ima kapaciteto preko 2500 postelj, s čimer bo organizator dosegel, da bodo 
udeleženci  turnirja ločeni od ostalih ljudi, ne glede na to, da to v tistem času morda ne bo več 
potrebno. Dogodek bo odlično medijsko pokrit, s prenosom vseh tekem, ki se bodo odvijale na treh 
igriščih. Poleg tekmovanja bo potekala tudi vrsta izobraževanj za delegate, sodnike, trenerje, 
menedžerje itd. 

 

FUNDACIJA ZA ODBOJKO INVALIDOV 

Ustanovili smo Fundacijo katere namen je omogočiti treninge mladim športnikom in omogočiti 
kompletno izvajanje programa. Naši športniki nagovarjajo z naslednjim dopisom: 

Smo športniki invalidi, reprezentanti odbojke sede, ki se na vas obračamo z željo po večji količini 
treningov, številčnejših pripravah in (pripravljalnih) tekmah ter posledično večjih in odmevnejših 
dosežkih, predvsem pa z željo po osebni rasti kot športniki invalidi. 



Šport je sredstvo, ki mora biti po našem mnenju dostopno vsem posameznikom, ne glede na 
morebitne (telesne) ovire in odbojka sede je šport, ki športno udejstvovanje omogoča prav 
vsakomur. Veseli smo, da je šport, oziroma odbojka, združila nas in postali smo ekipa z velikim 
potencialom, močno medsebojno kemijo in že kar nekaj odmevnimi rezultati. Medtem ko se ženska 
ekipa že vrsto let uvršča na evropska, svetovna prvenstva in paralimpijske igre ter tam dosega visoka 
mesta, so se fantje na noge ponovno postavili pred tremi leti ter na svoje prvo evropsko prvenstvo še 
čakajo.  

Športna panoga se po svetu močno razvija, celo profesionalizira, in posledično smo prišli do točke, 
kjer bomo za vidnejši napredek potrebovali večje število treningov, priprav in tekem. Ker prihajamo iz 
celotne Slovenije in precej različnih socialnih okolij, je za redne treninge, ki omogočajo napredek, 
potreben precejšnji finančni vložek. Na tem mestu bi nam lahko bili v veliko pomoč vi, dragi navijači, 
podporniki in sponzorji, zato se obračamo na vas. Z vašo pomočjo bo napredek in posledično 
konkurenčnost v svetu lažja. Najpomembneje pa je, da bomo še naprej lahko počeli, kar počnemo 
najraje: igrali odbojko (sede). Zbrana sredstva bomo uporabili za štipendiranje (mladih) odbojkarjev 
in na tak način, upamo, v šport privabili še več invalidov, željnih športne aktivnosti.  

Za kakršenkoli prispevek se vam že vnaprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

 

ZAKLJUČEK: 

V letu 2021 bomo nastopali na glavnih tekmovanjih, kot so: oktobra Evropsko prvenstvo v Turčiji 
dekleta in fantje, julija Zlata liga nacij na Nizozemskem za dekleta, septembra Srebrna liga nacij v 
Italiji za fante, Slovenia Open Beach Paravolley v Ljubljani julija in še na mnogih drugih tekmovanjih. 
Če bo Covid dopustil bo tudi OK Šempeter nastopil na finalu klubskega euroligaškega tekmovanja v 
Italiji (punce v Pisi, fantje v Noli – Neapelj). 

Paraodbojka sede svojo pot ne glede na trenutno situacijo vsekakor nadaljuje, mogoče še hitreje kot 
prej. Priključili se nam je kar nekaj novih igralcev in tudi naš dom paraodbojke v Braslovčah vedno 
koristi svojemu namenu.  

Zahvaljujemo se Odbojkarski zvezi Slovenije za vso dosedanjo podporo in upamo, da bomo to 
sodelovanje še nadgradili. 

 

                                                                                                                 Zapisala: Jana Ferjan 

Ljubljana, 04.04.2021 
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