
POROČILO PREDSEDNIKA  ODBOJKARSKEGA DRUŠTVA CALCIT 
LJUBLJANA 
 
 

1. POROČILO 2015 
 
V prvi polovici leta je ŠD VITAL delovalo v skladu s planom 2014/15, v septembru pa smo 
združili sile skupaj z družino CALCIT in tako svoje večletno delovanje v klubu nadgradili s 
pripojitvijo najboljše odbojkarske slovenske ženske ekipe CALCIT VOLLEYBALL, ki je  v letošnji 
sezoni tekmovala v Ligi prvakinj. Vse to je zahtevalo tudi določene administrativne 
spremembe. Sama pobuda o pripojitvi dveh klubov, je bila premišljena, saj ni šlo za klasično 
združitev z UOK Vitalom Ljubljano, ker bi to pomenilo, da bi potem en klub ugasnil. Šlo je za 
prenos pravic v Ljubljano, se pravi, da so se vse pravice prve ženske ekipe prenesle v 
Ljubljano, kar so 19. septembra potrdili na skupščini UOK Vitala Ljubljana. 
 
Podpis pogodbe o prenosu pravic med Calcit Volleyball in ŠD Vital, s katero urejata razmerja 
glede prenosa in nadaljnjega delovanja društva ŠD Vital, ki se preimenuje v OD Calcit 
Ljubljana. Predmet prenosa so vse pravice, ki jih je Calcit Volleyball pridobil z nastopi prve 
ženske članske ekipe pod okriljem CEV in OZS v tekmovalni sezoni 2014/15 (mesto v LP, 
nastop v ligi MEVZA, položaj nosilca v Pokalnem tekmovanju, mesto v 1.DOL). Prenos – 
prestop igralk prve ženske ekipe Calcit Volleyball Kamnik, ki imajo podpisano pogodbo za 
igralno sezono 2015/16, na skupni klub in oblikovanje nove blagovne znamke Calcit 
Ljubljana. 
 
Skupščina je bila tudi volilna, kjer se je volilo v organe Odbojkarskega društva Calcit 
Ljubljana, in sicer: 
 
1. Upravni odbor (UO): Gregor Hribar (predsednik), Aljoša Jemec, dr. Tanja Kajtna, Gašper 

Ribič, dr. Tine Sattler, mag. Iztok Lesjak 
2. Nadzorni odbor (NO): Tjaša Smola, Marko Strel, Miha Deželak 
3. Disciplinska komisija (DK): Ivan Mijoč, Špela Vrhovnik, Neva Suhadolčan 

 
V letošnji sezoni 2015/16 vse naše selekcije nastopajo pod enakim imenom VITAL LJUBLJANA 
kot v preteklosti, zamenjalo se je le ime in sedež kluba. Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana 
v sezoni 2015/2016 tekmuje na vseh nivojih tekmovanj v okviru OZS: mini odbojka (2 ekipi), 
mala odbojka (3 ekipe), starejše deklice (3 ekipe), kadetinje (2 ekipi), mladinke, 2. DOL, 1. 
DOL in Pokal Slovenije (3 ekipe), poleg tega pa članska ekipa nastopa na turnirjih 
Srednjeevropske zveze (MEVZA) in v Ligi prvakinj. Znotraj kluba smo oblikovali 11 
tekmovalnih selekcij, v katerih deluje 9 trenerjev, ki so aktivni tudi pri poučevanju deklic v 
okviru interesne dejavnosti odbojka, ki poteka na osnovnih šolah znotraj MOL. Strokovno 
delo trenerjev je preko vodje strokovnega sveta neposredno odgovorno upravnemu odboru 
kluba.  
 
Cilj društva je bil tudi pridobitev Hale Tivoli kot naše domicilne dvorane, zlasti za potrebe 1. 
članske ekipe, ki nastopa tudi v LP. Hkrati pa smo želeli pridobiti še nekaj dodatnih ur v  ŠD 
Krim. S tem želimo omogočiti čim večjemu številu naših selekcij treninge v isti dvorani ter 
poenostaviti organizacijo aktivnosti, zmanjšati stroške opreme, še v večji meri razvijati ekipni 
duh in pripadnost klubu v vseh selekcijah. V tem letu so treningi in tekme potekali na 



različnih lokacijah po Ljubljani in sicer: ŠD Krim, OŠ Kolezija, OŠ Livada, OŠ Bičevje, OŠ Vič, OŠ 
Vrhovci, SŠ Šiška in ŠD Rožna dolina. 
 
Z namenom, da bi si v klubu zagotovili reden dotok najmlajših odbojkaric, je bila 
ustanovljena Šola odbojke Vital (ŠOV), ki v okviru interesne dejavnosti za deklice od 3. do 6. 
razreda deluje na petih  ljubljanskih osnovnih šolah. 
 
V sezoni 2014/15 je bilo poizkusno izvedeno tekmovanje v Ljubljanski odbojkarski ligi LOL, 
namenjeno ljubljanskim in okoliškim odbojkarskim klubom, ki smo ga v letu 2015 uspešno 
zaključili in se zavezali, da nadaljujemo s tem projektom tudi v prihodnje. 
 
 

2. PLAN 2016 
 
V sezoni 2015/16 je prišlo do imenovanje strokovnega koordinatorja (Tine Sattler), ki po 
strokovni plati poskuša poenotiti delo z mladimi znotraj kluba in ostalih klubih v Ljubljani. 
Vse to bomo poskusili doseči s podpisom »konzorcijske« pogodbe med vsemi ljubljanskimi 
klubi. V sezoni 2016/17 je želja oblikovanje dveh dodatnih ekip: mladinske in kadetske 
»reprezentance« Ljubljane, ki delujeta pod okriljem članske sekcije kluba in sta sestavljeni iz 
najbolj perspektivnih igralk vseh ljubljanskih klubov.  
 
Vzpostavili oz. nadaljevali bomo z razdeljevanjem otrok v več selekcij, glede na starostne 
skupine oz. kakovost. Zaradi zagotavljanja čim kvalitetnejših pogojev in kvalitetne izvedbe 
treningov bomo posamezno selekcijo omejevali na 12 do največ 14 igralk. Končno število 
selekcij bo v vsaki sezoni odvisno od števila deklet, vključenih v trenažni proces, od 
razpoložljivosti dvoran in števila razpoložljivih trenerjev. 
 
Skozi sistem množičnosti v nižjih starostnih kategorijah in s kakovostnim selekcioniranjem v 
višjih starostnih kategorijah imamo namen razviti čim več domačih igralk, ki bodo v 
prihodnosti nosile glavno breme sprva v 1b članski vrsti Odbojkarskega društva Calcit 
Ljubljana. V prihodnosti bomo več pozornosti namenili tudi t.i. skavtingu in v klub pripeljali 
tudi perspektivna dekleta iz klubov v okolici Ljubljane (že ob vstopu v srednjo šolo oz. pri 
prehodu iz 2. v 3. letnik), jih vključili v Calcitov pogon in jim dali priložnost za nadaljnji 
odbojkarski razvoj. V največji možni meri bomo poskusili zadržati doma vzgojene igralke v 
članski ekipi, saj je naš cilj zgraditi člansko ekipo z domačimi igralkami in jo po potrebi 
nadgraditi (izključno) s kakovostnimi igralkami iz Slovenije in/ali tujine. 
 
Z namenom, da bi si v klubu zagotovili reden dotok najmlajših odbojkaric, nadaljujemo s  
Šolo odbojke Vital – Calcit (ŠOV), ki bo v okviru interesne dejavnosti za deklice od 3. do 6. 
razreda delovala na ljubljanskih osnovnih šolah. Pri izvajanju programa ŠOV smo z namenom, 
da še povečamo bazen igralk oz. še boljše vključevanje perspektivnih deklet iz OŠ v klubske 
selekcije, načeloma odprti za sodelovanje z ostalimi ženskimi odbojkarskimi klubi oz. 
odbojkarskimi šolami. 
 
V pretekli sezoni  je bilo poizkusno izvedeno tekmovanje v Ljubljanski odbojkarski ligi LOL, 
namenjeno ljubljanskim in okoliškim odbojkarskim klubom, ki se je pokazala za velik 
potencial v smislu napredka mladih odbojkaric, ki si v ligi pridobivajo prepotrebne izkušnje in 
dobijo tudi dodatno priložnost za dokazovanje, saj je v tekmovanju za državno prvenstvo ta 
pogosto omejena. Zato želimo s tem projektom nadaljevati tudi v prihodnji sezoni. 



 
Glede na to, da se meja, ko se otroci začnejo vključevati v različne športne dejavnosti in 
kasneje tudi v klube nekoliko znižuje, smo v klubu oblikovali tudi program Igriva odbojka, 
namenjen otrokom od 1. do 3. razreda, ki ga bomo v šolskem letu 2016/17 poizkusno izvajali 
na dveh osnovnih šolah znotraj MOL. Otroke, ki jim bodo te aktivnosti za najmlajše všeč, 
bomo povabili v interesno dejavnost odbojke v sklopu ŠOV in kasneje v klubske selekcije. 
 
Našim igralkam bomo poleg možnosti razvoja v vrhunske igralke nudili vse potrebne pogoje 
za aktivno udejstvovanje v odbojki tako na tekmovalnem (odbojka in odbojka na mivki), 
rekreacijskem, sodniškem, trenerskem in/ali organizacijsko-administrativnem področju v 
športu. 
 
Odbojkarsko društvo Calcit Ljubljana si želi korektnega sodelovanja z ostalimi ljubljanskimi 
ženskimi klubi in načeloma podpira oblikovanje piramidne strukture delovanja ljubljanske 
odbojke, z namenom, da bi se najkakovostnejše igralke iz ljubljanskih klubov vključile v 
mladinsko in kasneje tudi člansko ekipo OD Calcit Ljubljana, ki edina nastopa v 1. DOL in je, 
glede na rezultate v vseh starostnih kategorijah v zadnjem obdobju, tudi vodilni ženski 
odbojkarski klub v Ljubljani. OD Calcit Ljubljana v prihodnosti podpira tudi združevanje 
kadetske ekipe, v kolikor je to smiselno in v skladu z medsebojnim dogovorom. Vsak izmed 
ljubljanskih klubov sicer samostojno upravlja in vodi svojo organizacijo ter tekmuje na 
tekmovanjih pod okriljem OZS v kategorijah mini in male odbojke, starejših deklic, kadetinj in 
mladink ter v 2. in 3. DOL. 
 
Med vsemu ljubljanskimi ženskimi odbojkarskimi klubi se sklene pisni dogovor o 
medsebojnem sodelovanju tudi na športnem področju v nižjih kategorijah, z organizacijo 
Ljubljanske odbojkarske lige LOL in različnih turnirjev (jesenski turnir, božično-novoletni 
turnir, prvomajski turnir, zaključni turnir itd.), tako v dvorani kot na mivki. Želja je tudi 
organizacija večjih mednarodnih turnirjev v različnih starostnih kategorijah ter udeležba 
ljubljanske reprezentance (najbolj perspektivnih deklet posameznega letnika) na močnih 
mednarodnih turnirjih v tujini. 
 
 
 Gregor Hribar 

 predsednik OK CALCIT LJUBLJANA 

 


