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PARA ODBOJKA LETNO POROČILO 2019 

 

Medtem ko so bila dekleta na evropsko prvenstvo v letu 2019 že uvrščena, so se fantje za zadnji 

dve vstopnici borili med 21. in 24. februarjem v Poreču, na Hrvaškem. Na kvalifikacijah je 

nastopilo šest ekip, poleg Slovenije še Turčija, Gruzija, Italija, Litva, Francija in Češka. 

Slovenska moška reprezentanca je nazadnje na Evropskem prvenstvu nastopila leta 2001, prav 

tako na Madžarskem, kjer so osvojili 8. mesto, letos pa so se po dolgem času za nastop na 

prvenstvu stare celine ponovno borili z močno pomlajeno reprezentanco. Barve Slovenije so, 

pod vodstvom selektorja Simona Božiča in pomočnika trenerja Branka Mihorka, zastopali 

Marko Zupančič, Matjaž Majdič, Jordan Jakin, Dejan Fabčič, Matic Keržan, Sašo Korun, 

Sebastjan Osrečki, Jaša Bartelj, Simon Turk, Tomi Jakša in Primož Petek. 

 

Fante je v Poreču čakal naporen urnik, saj so imeli na sporedu šest tekem v štirih dneh, za 

uvrstitev na prvenstvo pa je bila pomembna prav vsaka osvojena točka. Prvi dan jih je tako 

najprej čakal obračun proti izkušeni ekipi Litve. Tekma je bila zelo izenačena prav do zadnje 

točke, a na koncu so bili nasprotniki žal premočni in tako so Slovenci tekmo izgubili s 3:2 v 

setih. A časa za razočaranje ni bilo, saj jih je popoldan čakal še drugi obračun proti močno 

motiviranim Italijanom. Fantom se je uspelo zbrati in tako so z odlično igro suvereno premagali 

sosede Italijane, kar je v izbrano vrsto ponovno prineslo nov zagon in upanje za uvrstitev na 

Evropsko prvenstvo. Drugi dan je bil na sporedu obračun proti relativno novi ekipi Češke, ki 

so jih fantje brez večjih težav premagali. Tretji dan sta bili na sporedu ponovno dve tekmi – 

najprej obračun proti še neporaženi ekipi Turkov, ki so na kvalifikacijah igrali res odlično. 

Fantje so v tekmo vstopili maksimalno motivirano in željni zmage. Kljub odlični in srčni borbi 

pa jim je žal uspelo Turkom vzeti le dva seta in tako še eno tekmo izgubili s 3:2 v setih. Dan se 

je tako ponovno zaključil z eno zmago in enim porazom, saj so bili v večernem obračun 

Slovenci boljši Francozov. Upanje za napredovanje je še vedno ostajalo, saj so bile prav vse 

reprezentance, z izjemo Turčije, ki je ostala neporažena do konca kvalifikacijskega turnirja, 

zelo izenačene v zmagah in dobljenih setih. Zadnja tekma proti Gruziji je bila tako ključnega 

pomena, poleg tega pa je bil ključen tudi izid tekme med Litvo in Italijo. Žal se ni razpletlo po 

načrtih, saj so bili izkušenih Gruzijci premočni. Slovenci so tako osvojili končno tretje mesto, 

kar pomeni, da jim je uvrstitev na Evropsko prvenstvo za las ušla. Na prvenstvo so se uvrstili 

Turki in Litovci. Kljub temu, da se ni izšlo po pričakovanjih pa gre velika zahvala vsem 

navijačem, ki so si vzeli čas in v res velikem številu prišli podpret naše fante. Navijači so na 
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prav vsaki tekmi ustvarili izjemno vzdušje in tako Slovence dvignili v trenutkih, ko so podporo 

najbolj potrebovali. 

 

Ženska ekipa je v istem obdobju začela intenzivne priprave na Evropsko prvenstvo, kjer so 

branila 5. mesto iz zadnjega Evropskega prvenstva v Poreču, leta 2017. Dekleta so v sklopu 

priprav trenirala z Nizozemkami in Hrvaticami. 

 

Poleg Slovenije so na Evropskem prvenstvu v Budimpešti nastopile še ekipe Italije, Rusije, 

Ukrajine, Velike Britanije, Nemčije, Finske, Hrvaške in Madžarske.  

 

Na evropskem prvenstvu v Budimpešti so slovenske barve zastopale  Danica Gošnak, Mira 

Jakin, Suzana Ocepek, Lena Gabršček, Tija Vrhovnik, Senta Jeler, Klara Vrabič in Jana Ferjan. 

Vodstvo ekipe so imeli v rokah trener Simon Božič, pomočnik Branko Mihorko in zdravnik 

Dejan Fabčič. To je bila tudi priložnost za vstopnico v Tokio, vendar je tja vodilo le prvo 

oziroma drugo mesto na prvenstvu. 

 

Prvenstvo je potekalo od  15. do 20.julija, Slovenke pa so odigrale 8 tekem.  V predtekmovanju 

so bile razvrščene v skupino skupaj z Madžarsko, Hrvaško in Nemčijo, medtem ko so se v drugi 

skupini za vstop v finalne obračune borile Italijanke, Rusinje, Ukrajinke, Angležinje in Finke. 

Slovenke so tekmovanje na žalost začele  s porazom proti Nemčiji, ki je tekmo dobila z 

rezultatom 3:1, a nato nadaljevale z zmagama 3:0 proti domačinkam Madžarkam in proti 

Hrvaticam. To je zadostovalo za drugo mesto v skupini, s katerim so kot naslednje nasprotnice 

v četrtfinalu dobile Ukrajino, ki pa je bila za naše punce premočna. Tako  so se uvrstile v borbo 

za razvrstitev od petega do devetega mesta, kjer so v nadaljevanju premagale Finsko in Veliko 

Britanijo, ter ponovno Hrvaško in Madžarsko. S tem so potrdile  5.mesto v Evropi, ki so ga 

zasedle že na zadnjem evropskem prvenstvu pred dvema letoma  v Poreču. Evropski prestol so 

zasedle Rusinje pred mlado, a vedno močnejšo Italijo, ter tretjeuvrščeno Ukrajino. 

 

Posebna zahvala gre tudi tokrat slovenskim navijačem, ki so prišli spodbujat dekleta v 

Budimpešto in poskrbeli za odlično vzdušje. 

 

Slovenke imajo za uvrstitev v Tokio še eno možnost na kvalifikacijskem turnirju, ki se bo 

februarja 2020 odvijal v Kanadi in na katerega se že intenzivno pripravljajo..  
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Na evropskem prvenstvu je nastopilo 9 ženskih in 12 moških ekip. Prva tri mesta v moški 

konkurenci so zasedli Rusija, Bosna in Hercegovina in Nemčija, sledile pa so jim Ukrajina, 

Hrvaška, Srbija, Latvija, Nizozemska, Turčija in Litva na devetem in desetem mestu - ki sta se 

na turnir uvrstili na letošnjih kvalifikacijah v Poreču, ter kot predzadnja in zadnja Poljska in 

Madžarska.  

 

Fantje bodo naslednje leto v Šempetru v Savinjski dolini gostili evropsko prvenstvo skupine B, 

kjer bodo imeli možnost, da se uvrstijo na naslednje evropsko prvenstvo skupine A. 

 

Odbojko sede želimo predstaviti čim širši javnosti, kar nam precej lepo uspeva tudi s pomočjo 

nekaterih odbojkarskih klubov, ki so se v tej disciplini že preizkusili.  Na predstavitvi športa 

invalidov na URI-SOČA so se z našimi fanti in dekleti na tla usedli odbojkarji Calcit Volleya, 

prvi trening odbojke sede pa so opravili tudi v odbojkarskem klubu Branik iz Maribora. Na 

vabilo Avstrijcev so se odbojkarji podali tudi na Dunaj, kjer so odbojko sede predstavili v 

okviru avstrijskega paralimpijskega komiteja, naša kapetanka Lena Gabršček pa je navdušila 

otroke v grški Trikali, kjer so se ti med seboj pomerili na turnirju in se popolnoma vživeli v 

igro. 

 

Odbojko sede fantje in dekleta večkrat predstavijo tudi na različnih športnih kampov, takšen je 

bil tudi letos kamp Boštjana Nachbarja. 

 

Eden od promocijskih dogodkov se je odvijal tudi v središču slovenske prestolnice v 

organizaciji Odbojkarske zveze Slovenije. 99 dni pred pričetkom Eurovolleya, ki ga je 

septembra gostila Ljubljana, so v mestu postavili 99 igrišč za odbojko, med temi pa tudi nekaj 

igrišč za odbojko sede. Na samem Eurovolleyu so kot prostovoljci sodelovali tudi nekateri 

fantje in dekleta iz reprezentance odbojke sede. 

  

PARAVOLLEY EUROPE 

 

Branko Mihorko, pomočnik trenerja ženske in moške reprezentance in predsednik evropskega 

Paravolleya, je mednarodno zelo aktiven. Med pripravami na evropko prvensko, kjer je kot 

predsednik krovne organizacije  sodeloval zelo dejavno, je bil  kot predstavnik  svetovne 

paraodbojkarske zveze povabljen na zgodovinsko prvo tekmo v odbojki sede v Združenih 
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arabskih Emiratih, kjer sta se med soboj pomerili ekipi Egipta in Kazahstana, domačini pa 

načrtujejo razcvet tega športa v regiji. 

 

Letošnje leto zaznamuje tudi 40. 

obletnica društva IŠD SAMORASTNIK z Raven na Koroškem, kjer so zelo aktivni tudi na 

področju odbojke sede. Ob tej priložnosti so organizirali mednarodni turnir  Alpe Jadran 2019, 

ki so se ga udeležile ekipe iz Slovenija, Hrvaške, Srbije in Madžarske. Turnirja se je udeležil 

tudi reprezentant Tine  Urnaut, skupaj z materjo Anito, nekdanjo članico ženske reprezentance 

v odbojki sede in očetom Adijem, nekdanjim trenerjem ženske ekipe.  

  

Društvo Samorastnik je 15.decembra organiziralo tudi državno prvenstvo v odbojki sede, na 

katerem so se pomerile 4 ekipe. Končni razpored: IŠD MAXI Braslovče, ŠDI INVALID 

Ljubljana, IŠD Samorastnik, ŠDI Nova Gorica.  

  

 

SIT2PLAY 

SIT2PLAY je projekt  v organizaciji Italijanske odbojkarske zveze, v katerem smo sodelovale 

tudi  Slovenija, Turčija, Estonija, Finska in Bolgarija . Namen projekta je vključevanje otrok v 

odbojko sede in sicer tako otrok  s posebnimi potrebami, kot vseh ostalih. Namen in želja je, da 

odbojko sede spozna čim več otrok, ter da je to eden od povezovalnih elementov med različnimi 

otroci. V okviru projekta smo organizirali posvet na temo »Razvoj programa Šport za invalide« 

v Novi Gorici, kjer smo projekt predstavili udeležencem in jih  povabili k sodelovanju.  

 

Organizirali smo tudi dva slovenska turnirja inkluzivne odbojke sede v okviru projekta 

SIT2PLAY. Prvega so se udeležile 4 ekipe. Zabavali so se tako udeleženci kot organizatorji, 

turnir pa je bil odlična generalka za »pravi« SIT2PLAY turnir, ki je potekal 16.septembra v 

očasu Eurovolleya v telovadnici PEF v Ljubljani in je prinesel tudi udeležence mednarodnega 

zaključnega turnirja v Rimu. Tega se je udeležilo kar devet ekip iz različnih srednjih šol,  

zmagovalci pa so bili gimnazijci z Raven na Koroškem. Ti so se novembra odpravili na 

zaključni turnir v Rim in se pomerili z ekipami iz drugih sodelujočih držav, ter zasedli končno 

tretje mesto.  
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BEACH PARAVOLLEY 

Sitting voleyball team Slovenia je poleti organiziral že drugi turnir v odbojki sede na mivki – 

odprto prvenstvo Beach paravolley open, na katerem so lahko sodelovali vsi, ki so to želeli. 

Turnir se je odvijal »doma« -  v Braslovčah – na njem pa se je kljub sezoni dopustov nabralo 

kar devet ekip iz 3 držav – Slovenije, Italije in Hrvaške. Zmago in pokal je osvojila ekipa 

Cestnik Volley, drugo mesto Svedri in tretje Odpisani.  

 

Sponzor dogodka je bil Eko plus, ki je poskrbel tudi za čisto sveže pripravljeno  brezplačno, 

obilno in okusno malico, dogodek pa je dokumentiral fotograf Jernej Brodarić. 

 

Fantje so po kvalifikacijah v Poreč u nadaljevali z nastopi v madžarski ligi, kjer so se merili  z 

domačini, Gruzijci in Srbi. Na Madžarsko so se nekajkrat odpravila tudi dekleta. Konec aprila 

so nastopila na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovale ekipe Madžarske, Slovenije, Rusije, 

Nizozemske, Hrvaške in Finske. V dveh dneh so odigrale 5 tekem. Premagale so Hrvatice in 

Madžarke, medtem ko so bile Nizozemke, Rusinje in Finke tokrat premočne.  

 

V maju so se fantje udeležili zelo močnega turnirja SARAJEVO OPEN 2019 v organizaciji 

enega najmočnejših bosanskih klubov OKI FANTOMI. Pomerili so se z domačimi Fantomi, 

ter z Nemci, Hrvati in Turki.  

 

Tudi junij še ni prinesel počitka – tokrat so se fantje odpravili v Beograd, kjer so nastopale še 

ekipe Češke, Dervente, Srbija, Republika Srpska, Čelić in  Smeč. Osvojili so končno 4.mesto, 

z zmagami proti Čehom, Derventi in Smeču. 

 

Po krajšem poletnem premoru so se fantje jeseni odpravili na več turnirjev.  Prvi je bil turnir v 

Bosni v spomin na Edina Ibrakovića. Poleg Slovencev so na turnirju nastopile še 4 ekipe iz 

Bosne in ena hrvaška ekipa, kmalu zatem pa so nastopili  še na turnirju v Srbiji v Kikindi. 

Oktobra so imeli fantje vikend treninge v Italiji, kjer so odigrali več trening tekem z moško 

italijansko reprezentanco in se z njo tudi uspešno kosali. 

 

Novembra so poleg rednih treningov dekleta v sklopu priprav na kvalifikacije za POI v Tokiu 

2020 gostile žensko nemško reprezentanco v odbojki sede. Slovenke so z njimi odigrale štiri 

prijateljske tekme, ter zabeležile 2 zmagi in dva poraza. 
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Tudi moška ekipa je imela v novembru kar nekaj tekem, saj so se udeležili zelo močnega turnirja 

v Lepzigu, kjer so v dveh dneh odigrali kar 8 tekem in se domov vrnili z dvema zmagama. 

 

ZAKLJUČEK: 

 

V Evropi v vseh pomembnejših odbojkarskih državah poteka proces prehoda Para odbojke 

(odbojke sede in odbojke na mivki sede in stoje) na nacionalne odbojkarske zveze. Pri tem 

seveda tudi naslavljamo odbojkarske klube, da sodelujejo pri procesu integracije tega športa. 

 

Čeprav je bil planiran podpis dogovora med OZS in Zvezo za šport invalidov Slovenije – 

Paralimpijski komite Slovenije, do tega še ni prišlo ker je še preveč neznank in upamo, da bomo 

to lahko uresničili v letu 2020 

 

Odbojka sede svojo pot ne glede na trenutno finančno situacijo vsekakor nadaljuje. Ker so 

sredstva državnih institucij omejena smo v letu 2019 sprožili postopke za ustanovitev Fundacije 

za para odbojko. 

 

V letu 2020 bo v Sloveniji veliko mednarodnih dogodkov v odbojki sede. Največji bo Evropsko 

prvenstvo skupine B za moške, ki bo v Šempetru v Savinjski dolini konec junija 2020. Skupaj 

z ženskami bo nastopilo 16 evropskih ekip. 

 

Zahvaljujemo se Odbojkarski zvezi Slovenije za vso dosedanjo podporo in upamo, da bomo to 

sodelovanje še nadgradili. 

 

 

 

                                                                                      Zapisala: Jana Ferjan 

Ljubljana, 04.03.2020 

 

http://odbojkasede.weebly.com/ 

http://www.paravolley.eu/ 

 


