
Predstavitev I. ženske odbojkarske ekipe Braslovč         

Na gradu Žovnek je v petek popoldan potekala zanimiva prireditev na kateri se 
je predstavila občinstvu prva ekipa Ženskega odbojkarskega kluba  Braslovče, ki 
bo v sezoni 2013 /2014 igrala  v I. državni odbojkarski ligi.
Na slovesnosti, ki je potekala v prostorih obnovljenega in pred kratkim  tudi 
namenu predanega obrambnega stolpa, je najprej potekal prijeten kulturni 
program, ki so ga pripravile mlajše selekcije  odbojkarskega kluba. V 
nadaljevanju je igralke in občinstvo  nagovoril predsednik kluba Marjan Kumer 
in ob tem izrazil  veselje in zadovoljstvo, da se je zgodil tudi dan, ko Braslovče s 
svojo odbojko stopajo v krog najboljših odbojkarskih klubov  v Sloveniji.
Njegovim besedam in izrazom veselja  se je nato pridružil župan Občine 
Braslovče  Branimir Strojanšek, ob tem pa tudi poudaril, da je investicija v 
mlade, v  šport in nasploh aktivno preživljanje prostega časa  mladih  več vredna 
kakor krpanje lukenj ali  kakšen meter več asfalta, saj gre za investicijo v 
življenje,  v razvoj mladega človeka, ki bo jutri prevzemal odgovorne naloge za 
razvoj in življenje svoje lokalne skupnosti in države. 
Za županom   je  predsednik kluba igralkam podelil nove igralne drese s 
katerimi  bodo poskušale  zaigrati čim bolje v novi sezoni. Svoje videnje in cilje 
pa je nato  občinstvu predstavil novi trener  Zoran Jerončič, ki ima za sabo  
veliko trenerskih kilometrov in izjemnih uspehov, med drugim je veliko let bil 
uspešen trener v Italiji in s svojimi ekipami osvajal številne lovorike. Kot je 
povedal je sprva imel pomisleke glede svoje trenerske kariere  v Braslovčah, a 
ko je spoznal kraj, gostoljubnost in prijaznost ljudi in predvsem igralski žar, ki 
ga imajo igralke, se je z veseljem odločil za novi izziv. Glede ciljev  je dejal, da 
je prvo leto igranja za vsako novo ekipo  osnovni cilj obstanek v  ligi, vsekakor 
pa se bodo trudili biti čim boljši. Igralska zasedba ostaja enaka kot je bila, saj so 
prav te igralke priborile mesto v  I. DOL in je zato tudi prav , da se jim da 
možnost, da to svoje  dosedanje delo še nadgradijo.  Ko bo prišel čas  in če bodo 
želje  večje pa  se bo najbrž treba okrepiti  še s kakšno izkušeno igralko, 
vsekakor pa to v tej sezoni še ne pride v poštev.
Svoj prispevek k slovesnosti pa je ob koncu dodal še Franci Kralj, ki je bil pred 
dobrimi dvajsetimi leti tudi glavni pobudnik za ustanovitev ženskega 
odbojkarskega kluba Braslovče. Novemu trenerju in vodstvu kluba je ob tej 
priložnosti izročil tudi  svojo knjižico o športu v Braslovčah, v  kateri  ima 
posebno mesto tudi odbojka.  
Poleg trenerja  Zorana  Jerončiča sestavljajo  strokovni štab ŽOK Braslovče še:  
pomočnik trenerja Damjana Mihalinec, kondicijski trener Žan Ocvirk, 
fizioterapevt Tina Zupančič, statist Igor Dobrišek  in tehnični vodja  Branko 
Bednjanič.  
Ekipo igralk, ki bo igrala v tej sezoni  pa sestavljajo: Špela  Bednjanič, Nina 
Turnšek, Anja Hribernik, Zala Zbičajnik, Petra Bergant, Anja Jerman, Nika 
Markovič, Katja Mihevc, Maja M. Marovt, Katja Mihalinec, Anita Sobočan , 



Anja J. Hribernik, Katja Sorčan, Samanta Rituper in Izza Vodlan, ki je s 14 leti 
tudi najmlajša igralka. Sicer pa so tudi  druge igralke  starejše od nje le leto,  dve 
ali tri kar pomeni , da bodo tudi najmlajša ekipa v I. DOL. 
Na slikah nekaj utrinkov s predstavitve.                                     T.T.
                                                                                                 




