BILTEN OB 40 LETNICI OK LUBNIK
Tomaž Križnar, Ško a Loka 2017
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Dekle mi je dejalo: »Odbojka ali jaz.«
Njen nasmeh bom res zelo pogrešal.
Neznan avtor
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Uvodni nagovor

Gregor Kamin,
predsednik OK Lubnik Ško a Loka.

Preteklih š rideset let je bilo pestrih, zanimivih.
Ustanovitev, igranje, treniranje, tekmovanja,
izobraževanja.
Klub je v tem obdobju igral v nižjih in tudi najvišjih
državnih ligah. V svojih vrstah imel tako moške kot
ženske ekipe. Poleg tega je skrbel za podmladek in
vzgajanje domačih sodnikov, zapisnikarjev in
trenerjev. Vsak posameznik je prišel v klub z lastnimi
cilji ter vizijo in postavil kamenček v mozaiku
delovanja kluba. Danes takim kamenčkom v šoli
pravijo kamenček prijateljstva.
V času delovanja je vodstvo skrbelo tudi za
povezave in vzdrževanje toplih odnosov z zamejci,
strokovnjaki in drugimi društvi doma in v tujini.
Pomemben člen so tudi drugi podporniki, donatorji
in pokrovitelji, s katerimi smo uspešno sodelovali in
prišli do današnje obletnice. Mednje poleg podje j
spadajo tudi starši ter prijatelji naših članov.
Vsi skupaj pomagamo uresničeva glavni mo v in
cilj našega društva: ob igri odbojke se zabava in
gradi vezi, ki nam ostanejo za vse življenje.
V duhu Mens sana in corpore sano bi dodal še to.
Šport nas združuje in nam daje nekaj
neprecenljivega, prijateljstvo.
Prijatelji odbojke, prijatelji našega društva, hvala
vam za vse delo in podporo skozi čas. Vabim vas k
sodelovanju še v prihodnje.
Gregor Kamin, predsednik Ok Lubnik Ško a Loka
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Zgodovina odbojke
Odbojko je iznašel učitelj telovadbe iz
Massachuse sa, ZDA, William G. Morgan, 9.2.1895.
Igra se je najprej imenovala Mintone e. Bila je
mešanica rokometa in tenisa. Izumil jo je zato, ker
so se mu drugi špor z žogo zdeli pregrobi, pri
odbojki pa kot pri tenisu ni medsebojnega kontakta
igralcev.
Posamezno polje je merilo 7,6m x 7,6m, med polji
pa je bila na igrišču mreža. V vsaki ekipi je bilo
poljubno število igralcev. Če je igralec prvi servis
zgrešil, je le tega lahko enkrat ponovil. Igralci ene
ekipe so imeli na voljo poljubno število odbojev,
preden so žogo poslali v nasprotnikovo polje. Igralo
se je set na 9 inningov (zaporedij treh servisov za
vsako ekipo).
Že leta 1896 igro poimenujejo »volley ball«. Istega
leta je podjetje Spalding naredilo prvo odbojkarsko
žogo. Leta 1917 uvedejo igranje do 15 in ne več do
21 točk. Leta 1920 uvedejo pravilo treh odbojev
žoge. Ameriški vojaki so tekom 1.svetovne vojne
prinesli na razna bojišče preko 16.000 odbojkarskih
žog in tako pripomogli k širjenju odbojke v Evropi in
Aziji. Leta 1947 je bila ustanovljena mednarodna
odbojkarska zveza FIVB. Prvo svetovno prvenstvo pa
je bilo leta 1949 za moške in 1952 za ženske.
Odbojka je bila prvič predstavljena kot
demonstracijska disciplina na olimpijadi leta 1924 v
Parizu. Uradno pa je bila vključena na olimpijske
igre kot redna disciplina leta 1964 v Tokiu. Odbojka
na mivki je bila prvič vključena v redni program
olimpijskih iger leta 1996 v Atlan .

Prva odbojkarska ekipa. Levo zgoraj
izumitelj odbojke William G. Morgan.
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Pravila igre

Mere odbojkarskega igrišča in žoge.

Osnoven smoter igre, da ni ﬁzičnega s ka med
nasprotnimi igralci, ostaja enak kot leta 1895, ko je
W. G. Morgan izumil odbojko. S tem se izognemo
marsikateri nepotrebni poškodbi. Odbojka ne velja
za grob šport, a je ﬁzično zelo zahtevna, saj vsebuje
veliko skokov in kratkih sprintov. Poleg tega zahteva
od igralca dobro koordinacijo v prostoru in izredno
hitro miselno reakcijo. Pri odbojki se namreč žoge
ne sme zadrževa kot pri drugih špor h z žogo,
ampak se igra le na trenuten, zelo kratek odboj.
Vsako malo daljše držanje žoge se šteje kot napaka
oz. nošena žoga. Prav hitrost in nepredvidljivost sta
glavni odliki odbojke.
Kot že omenjeno, so se pravila igre tekom časa zelo
spremenila in se še spreminjajo.
Trenutna osnovna pravila dvoranske odbojke so:
naspro si stojita 2 ekipi s 6 igralci. Igra se na 3
dobljene nize. Set dobi ekipa, ki prva dobi 25 točk
oz več če se igra na razliko. Če se igra še pe niz se
le ta igra samo na 15 dobljenih točk. Vsaka ekipa
ima na voljo 3 do ke žoge. Polje meri 9x9m oz.
celotno igrišče 9x18m.
Pri odbojki na mivki ekipo sestavljata 2 igralca, igra
se na 2 dobljena niza po 21 točk. Polje meri 8x8m oz
celotno igrišče 8x16m.
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Začetki v Ško i Loki
Po ustnih virih in kasnejših zapisih vemo, da so med
1. in 2. svetovno vojno odbojko v Ško i Loki igrali
Sokoli v okviru telovadnega društva Sokol in kopalci
v okviru Olepševalnega društva na kopališču v
Puštalu.
Odbojka je bila tudi del rednega pouka v meščanski
šoli pri uršulinkah. Učenke so jo igrale pri rednem
pouku in v popoldanskih urah prostočasnih
dejavnos . Igrišče je bilo travnato na grajskem vrtu.
Med drogovi je bila napeta mreža, včasih pa tudi
samo vrv, čez katero so učenke podajale in odbijale
precej trdo in težko žogo. Za odbojko in košarko so
uporabljale isto žogo. Profesorica P. A. Bahovec je
prva leta v šolske dnevnike vpisovala odbojko kot
igro, po letu 1938/39 pa je vpisala igro po imenu ‐
odbojka. To je tudi prvi pisni vir, ki se nanaša na
odbojko v Ško i Loki.
Improvizirano odbojkarsko igrišče so imeli tudi v
kapucinskem samostanu. Igrišče je bilo v gozdičku
ob obzidju, med danes obstoječima objektoma šola
in stanovanjski blok številka 8. Lokacija je bila več
kot primerna za spros tveno športno dejavnost.
Mladi fantje so igrali odbojko kar v svojih
tradicionalnih oblačilih. Igrišče je bilo opremljeno s
pravo odbojkarsko mrežo.
Po 2. svetovni vojni so gojenci dijaškega doma na
Štemarjih igrali odbojko v okviru prostočasnih
dejavnos . V šolskem letu 1946/47 so gojenci
dijaškega doma zgradili pravo, sicer peščeno,
odbojkarsko igrišče. Tu so igrali odbojko vojaki, člani
društva Par zan in drugi.

Na stari razglednici iz začetka
20.stoletja. Gojenke meščanske
šole pri Uršulinkah igrajo odbojko.
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Prof. dr. France Megušar, drugi z leve,
jugoslovanski reprezentant v odbojki med
1946‐57.

V društvu Par zanu so igrali dobro odbojko. Ekipo
so sestavljali: Benedik, Česen, Gruntner, Križnar, F.
Megušar, J. Megušar in drugi, ter dosegali dobre
tekmovalne uspehe. Žal pa se ta odbojka v Ško i
Loki ni obdržala in že takrat razvila v samostojno
športno organizacijo, klub. Sekcija je prenehala s
treningi in tekmovanji leta 1960.
Na Gimnaziji Ško a Loka je odbojkarska sekcija
pričela s treningi leta 1963. Vadba je potekala v
veliki telovadnici TVD Par zan na Mestnem trgu
(nekdanji Sokolski dom).
Skupina dijakov je zaradi odhoda trenerja na drugo
delovno mesto 1970 prenehala z vadbo. Na
gimnaziji se je tudi kasneje, predvsem v 80‐ h le h
igrala dobra odbojka. Jedro ekipe so sestavljali dijaki
in igralci OK Lubnik.
Vrsto let je v telovadnici Osnovne šole Ško a Loka ‐
Mesto, potekala družinska odbojka.
Skupina igralcev je bila zelo raznolika tako po spolu
kakor tudi po staros h (od 10 do 70 let). Najbolj
sproščen in navdušen med igro je bil akademski
slikar Ive Šubic, od družin pa Peternelovi, Jože,
Francka in Uroš in Križnarja, Ivan in Tomaž.
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Ustanovitev OK Lubnik
Leta 1972 je Janez Pevc dr.med. sestavil ekipo
odbojkarjev, ki je trenirala na peščenem igrišču
dijaškega doma na Štemarjih in priložnostno
tekmovala. Ekipa je do leta 1975 nastopala pod
imenom Trim. Sestavljali so jo nekateri stalni člani:
Pevc, Horvat, Zgaga, Nastran, Dolinar,… ter nekateri
pridruženi člani, ki so pomagali ekipi v »Gorenjski
medobčinski ligi«.
Občina Ško a Loka in Temeljna telesnokulturna
skupnost občine Ško a Loka sta 5. oktobra leta 1977
odbojkarski klub LUBNIK uradno registrirali.
Podpisniki ustanovne lis ne odbojkarskega kluba
LUBNIK so bili naslednji: Janez Pevc, Jože Lorbek,
Igor Dolinar, Vinko Nastran, Drago Zgaga, Janez
Zavrl, Franci Ziherl, Ivan Jakšič, Andrej Jakšič in
Janez Krmelj.
Na prvi skupščini OK Lubnik, 5. oktobra 1977, je bilo
prisotnih 33 odbojkarjev, prijateljev odbojke in
funkcionarjev.

Ekipa Trim. Predhodnica OK Lubnik.
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Logo p kluba med le 1977 ‐ 2015.

Ker klub ni imel podmladka na osnovnih šolah, sta
Feri Horvat in Ivan Križnar v šolskem letu 1978/79
pričela s treningi dečkov in deklic na osnovni šoli
Peter Kavčič v Ško i Loki. V prvi generaciji smo bili
nekateri kasnejši uspešni odbojkarji in trenerji:
Križnar, Benedik, Hafner J., Razložnik, Megušar,…
Za širši razmah odbojke je bilo potrebno poleg
mladih igralcev zagotovi novo vodstvo kluba,
trenerje, sodnike, ﬁnančna sredstva in opremo ter
prostore za vadbo.
V ta namen se je v sezoni 1978/79 na novo
ustanovljeni klub Lubnik povezal s TVD Par zan. Ta
povezava je trajala do leta 1990, ko se je klub
preimenoval v Odbojkarski klub TERMO‐LUBNIK
Ško a Loka.
V letu 2015 pa se je klub uradno preimenoval v
Odbojkarski klub Lubnik Ško a Loka.
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OK Lubnik skozi 40 let
Klubska izhodišča
Kaj sploh je klub? Pri tem se bom najprej zatekel k
angleški deﬁniciji športnega kluba, ki je pravzaprav
sestavljena iz dveh deﬁnicij:
1 ‐ Športni klub je skupina ljudi, ki se je združila z
namenom ukvarjanja s športom. Klub je lahko
organizacija članov, ki delujejo skupaj brez plačila in
igrajo tekme s podobnimi klubi, gledalci pa so
povečini prijatelji in družinski člani.
Logo p kluba od 2015 naprej. Zgoraj
silhueta Lubnika (hrib nad Ško o Loko
1025m, prvič omenjen že v darilni lis ni
973 leta).
Medved je vzet iz zgodbe o Škofu, ki ga je
rešil zamorc, ki je upodobljen v
ško eloškem grbu.

2 ‐ Klub pa je lahko tudi pridobitna organizacija
poklicnih igralcev, ki igrajo v profesionalnih ligah in
privlačijo veliko število gledalcev, ki plačajo za ogled
tekme.
Dejal bi, da OK Lubnik spada pod prvo deﬁnicijo,
čeprav so bile v času 40 let tudi želje po delni
profesionalizaciji oz. kupovanju tujih igralcev. Ne
glede na to, pa so v klubu v veliki večini igrali doma
vzgojeni igralci, ki so igrali ljubiteljsko, brez plačila.
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Vodstvo
Predsednik in upravni odbor so seveda srce in
možgani kluba. Lahko rečemo, da so se vsi dosedanji
funkcionarji trudili po svojih najboljših zmožnos h
za napredek in uspeh OK Lubnik. Delovanje kluba je
potekalo vseh 40 let neprekinjeno, seveda z večjimi
in manjšimi nihanji pri številu članov in ekip ter
njihovimi uspehi. Namen kluba je delovanje v dobro
lokalne skupnos .
Seveda so bili pogoji dela v času delovanja kluba
zelo različni. A ne glede na sistem ali državo
(Jugoslavija, Slovenija), je bila vedno najzahtevnejša
naloga vodstva kluba zagotovitev ﬁnančnih sredstev
za uspešno delovanje. Do sedaj nam je to uspevalo
predvsem zaradi dobre organiziranos kluba in
požrtvovalnega dela članov upravnih odborov.
Ker se je v upravnem odboru izmenjalo že veliko
članov, naj v nadaljevanju omenim samo dosedanje
predsednike kluba:
‐ Janez Pevc
‐ Ivan Križnar
‐ Marko Erznožnik
‐ Branko Roblek
‐ Svarun Terpinc
‐ Sebastjan Rupar (športni direktor)
‐ Roman Šturm
‐ Gregor Kamin
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Trenerji
Več težav je bilo v začetku s trenerji. V začetku leta
1978 sta to vlogo prevzela Ivan Križnar in Feri
Horvat. Ena pomembnejših nalog mladega kluba je
bila vzgoja lastnih trenerjev. V začetku 80‐ h je bilo
organiziranih kar nekaj seminarjev za naziv vaditelja
odbojke.
Tukaj gre zahvala mag. Vikiju Krevslu, ki je
nesebično delil svoje bogato znanje in navdušenje
za odbojko med ukaželjne tečajnike. Tomaž Križnar
in Janez Benedik sta leta 1983 na Fakulte za šport v
Ljubljani uspešno opravila seminar in izpite za naziv
trenerja odbojke.
Počasi smo igralci prevzemali tudi treniranje mlajših
selekcij in članske ekipe. Slednjo smo kot igralci
trenirali Janez Pevc ml., Jure Franko in Tomaž
Križnar.
Seveda to ni bila najboljša rešitev, zato je klub
pridobili različne kvalitetne tuje trenerje. Naj
omenim le Božidarja Goleta, Marka Zadražnika,
Mitjo Torkarja, Zmaga Hafner in Igorja Slobodnika.

Mednarodno priznani trener in profesor
na Fakulte za šport Viki Krevsel, na sliki
desno, je izvedel v Ško i Loki kar nekaj
tečajev za vaditelje odbojke.
Poleg njega je dolgoletni igralec, trener in
funkcionar OK Lubnik, Feri Horvat.
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Ekipe
1977 ‐ kot že omenjeno so prvo ekipo kluba
sestavljali igralci rekrea vne ekipe Trim. To so bili
Janez Pevc, Drago Zgaga, Feri Horvat, Igor Dolinar,
Vinko Nastran in drugi.

Ekipa OK Lubnik iz leta 1980. Desno prvi
zgoraj trener Franc Feri Horvat.

1980 – s pričetkom tekmovanja v gorenjski
medobčinski odbojkarski ligi prične ekipa, katere
jedro so bili doma vzgojeni mladi igralci: Benedik,
Hafner J., Gartner, Križnar, Razložnik, Šturm, Krajnik,
Megušar, Livk, Kmet in drugi. Ekipi pa so se pridružili
tudi nekateri starejši odbojkarji: Bergant, Urh,
Habjan, Pleško M. in S. Naj tukaj omenim samo še
to, da je bila Gorenjska liga v začetku 80‐ h zelo
močna. Poleg OK Lubnik so igrale v njej ekipe:
Plamen Kropa, Bohinj, Žirovnica, Predoslje, Bled
mladi,… Marsikatera teh ekip je kasneje igrala
pomembno vlogo v višjih ligah.

Članska ekipa iz konca 80‐ h let. Levo prvi
zgoraj trener Zmago Hafner.

Sredi 80‐ h se je ekipi pridružilo večje število novih
mladih, doma vzgojenih, kvalitetnih igralcev. Ena
boljših generacij je bila: Mencinger, Kustec, Fojkar,
Rupar, Pušar, Eržen,…, ki se je že zelo zgodaj
priključila članski ekipi, tej pa so se kasneje
priključili še Logar, Dolenc, Lang, Primožič, Kamin,
Zgaga,...
Klub je včasih pridobil tudi kakšnega tujega igralca.
Eden takih je bil Simon Jan, ki se je iz Bleda začasno
preselil v Ško o Loko.
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Ko je klub igral 2. in 1. državni ligi je pridobil tudi
nekaj kvalitetnih tujih igralcev pro plačilu, a jedro
ekipe so še vedno sestavljali domači
igralci. V našem klubu so igrali tudi vidni igralci
dvoranske odbojke in odbojke na mivki Potočnik,
Kumer, Pleško, Lah, Ribič…

Članska ekipa iz sredine 90‐ h let. Levo
predsednik kluba Ivan Križnar, desno
zgoraj trener Mitja Torkar.

V klubu je poleg moške ekipe do leta 1997 trenirala
tudi ženska ekipa, nato pa se je kot sekcija vključila
v Športno društvo Par zan in se preimenovala v
Ženski odbojkarski klub (ŽOK) pod vodstvom
predsednice Aleksandre Kavčič.

Ženska odbojkarska ekipa iz leta 1997.
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Med le 2011‐16 klub zaradi različnih težav ni imel
članske ekipe, ki bi bila vključena v državno
tekmovanje.
V sezoni 2016/17 pa je članska ekipa sestavljena iz
kadetov in nekaterih starejših članov ponovno igrala
v 3. državni ligi in dosegla odlično 2. mesto.
V klubu se še naprej trudimo, da bi vzgojili čim več
domačih igralcev, ki bodo tudi v bodoče s ponosom
zastopali barve OK Lubnik iz Ško a Loke.

Glavni uspehi
Članska ekipa, ki je tekmovala v sezoni 2016/17 v
3. DOL. Ekipo je vodil trener Božidar Gole.

1980 – selekcija mladih odbojkarjev, ki jih je treniral
Franc Horvat, je začela tekmova v Gorenjski ligi;
1983 – ekipa se je uvrs la v 3. Slovensko
odbojkarsko ligo;
1987 – ekipa se je uvrs la v 2. Slovensko ligo zahod;
Do leta 1991 so bili slovenski klubi vključeni v
jugoslovanske odbojkarske lige, ki so bile zelo
močne. Najboljši slovenski klubi kot: Stavbar
Maribor, Pionir Novo Mesto, Kamnik, Bled, Salonit
Kanal, Fužinar Ravne,… tako niso nastopali v
slovenskih ligah ampak v zveznih ligah. V slovenskih
pa so nastopale njihove druge ali tretje ekipe. Po
letu 1991 in osamosvojitvi Slovenije pa je sledila
reorganizacija lig. Prva Slovenska liga je tako postala
naenkrat veliko močnejša. Klubi iz prejšnje 1.
Slovenske lige pa so avtoma čno padli razred nižje.
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1993/94
1994‐95
1995‐96
1996‐97
1997‐98
1998‐99
1999‐00
2000‐01
2001‐02
2002‐03
2003‐04
2004‐05
2005‐06
2006‐07
2007‐08
2008‐09
2009‐10
2010‐11
2011‐12
2012‐16
2016‐17
2017‐18

uvrs tev v 2. DOL
4. mesto v 2. DOL
3. mesto v 2. DOL
2. mesto v 1.B DOL
6. mesto v 1.B DOL
7. mesto v 1.B DOL
6. mesto v 1.B DOL (pionirji OŠ Reteče: 6 mesto v A DOL)
6. mesto v 1.B DOL
3. mesto v 2. DOL
(odbojkarska šola, licenčni seminarji)
3. mesto v 2. DOL
2. mesto v 2. DOL
(uvrs tev v 1. DOL, odbojkarska šola na mivki, 2 igrišči na mivki)
9. mesto v 1. DOL
(izpad v 2. DOL)
5. mesto v 2. DOL
4. mesto v 2. DOL
2. mesto v 2. DOL
(uvrs tev v 1. DOL)
10. mesto v 1. DOL (izpad v 2. DOL)
3. mesto v 2. DOL
3. mesto v 2. DOL
izstop iz 2. DOL, ﬁnančne težave
klub v tem času nima ekipe v DOL
2. mesto v 3. DOL
tekmovanje v 3. DOL
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Sodniki in zapisnikarji
Prav gotovo gre tudi med loškimi sodniki prvenstvo
pokojnemu Pevc Janezu, ustanovitelju OK Lubnik. Bil
je sodnik in delegat CEV (Confédéra on Européenne
de Volleyball) ter nekaj časa tudi predsednik
slovenske sodniške organizacije. Prav tako je njegov
sin Anton Pevc mednarodni odbojkarski sodnik s
statusom A1.
S Statusom C1 sodnika sta iz Ško e Loke trenutno
še: Zadnik Nataša in Greblo Tim.
S Statusom C2 pa Florjančič Ana, Kavčič Aleksandra
in Kavčič Luka.

Odbojkarska sodnika v uniformah. Desno
Janez Pevc in levo njegov sin Anton Pevc.

Seveda nikakor ne smemo pozabi večjega števila
zapisnikarjev in zapisničark, ki so vestno beležili
vsako točko, set in tekmo.
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Turnirji in sodelovanja
V klubu smo ponosni na dolgoletno sodelovanje z
odbojkarji iz zamejstva, predvsem s ŠD Bor iz Trsta.
Vsako leto smo njihovo odbojkarsko ekipo povabili
na Memorialni Svarunov turnir, oni pa so nas
povabili na prijateljske tekme v Trst. Odbojkarji in
odbojkarice ŠD Bor pa so pole prihajali v Ško o
Loko na priprave. Spletlo se je marsikatero
prijateljstvo, ki še vedno traja.
Prav tako je OK Lubnik dobro sodeloval s klubi z
Gorenjske in od drugod. Odigrali smo veliko
turnirjev in prijateljskih pripravljalnih tekem.
Seveda je vedno obstajalo tudi neko zdravo rivalstvo
med klubi, predvsem v Gorenjski regiji. V tem
kontekstu naj omenim Kranjski Triglav ali Plamen iz
Krope.
V zadnjem času želimo v UO OK Lubnik vzpostavi
nove povezave s klubi iz mest EU, ki so pobratena s
Ško o Loko. Vzpostavili smo s ke z odbojkarskima
kluboma Freising iz Nemčije ter Tabor iz Češke.
Verjamemo, da bomo v bodoče tudi z njimi odigrali
kakšno prijateljsko tekmo.

Pobudniki sodelovanja OK Lubnik in ŠD
Bor iz Trsta: Mario Šušteršič, Ivan Križnar
in Pino Rojc.

Odbojkarska ekipa ŠD Bor iz Trsta.
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Klubske dejavnos

Skupina klubskih prostovoljcev ob izgradnji nadstreška za
piknike na igriščih za odbojko na mivki leta 2017.

Poleg treningov članske ekipe in mlajših selekcij se
enkrat tedensko na rekreaciji dobimo tudi veterani.
Prav zanimivo je, da smo najbolj vztrajni prav s ,
najstarejši, ki smo začeli z igranjem ob ustanovitvi
kluba. Pole klub organizira varstvo otrok na igriščih
za odbojko na mivki, kjer se mladi spoznajo z
osnovami odbojke.
Seveda k dejavnos m spadajo tudi turnirji. Sem sodi
tudi vsakoletni Svarunov, spominski turnir, pa
turnirji v odbojki na mivki in pripravljalni turnir pred
pričetkom drugega dela lige v januarju.
Klub ne bi mogel delova , če večina članov ne bi
prispevala dela ali delčka svojega prostega časa in
energije. Prostovoljstvo je temelj delovanja vsakega
kluba.
Na koncu je potrebno omeni še požrtvovalno delo
upravnega odbora in njegovega predsednika. Nič
koliko ur porabi upravni odbor za načrtovanje in
izvedbo prej omenjenih dejavnos . Vse seveda z
dobro voljo in brezplačno. Tudi za dobro ljudi in
kraja v katerem živimo.
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Zaključek
Vodenje kluba ni enostavno. Nasprotno, zelo
zapleteno je. Lahko bi rekli delo na več frontah. Z
igralci, trenerji, starši, sponzorji, odbojkarsko zvezo
in med članstvom kluba je treba krmari med
različnimi interesi in željami ter na drugi strani med
realnimi možnostmi. O tem se je prepričal že
marsikateri funkcionar, tudi našega kluba. A ne
glede na vse, je 40 let delovanja zelo lep uspeh, ki
se ga veselimo vsi, ki smo kakorkoli sodelovali v tej
zgodbi. Veliko je bilo težkih trenutkov in odločitev,
pa poškodb in nesoglasij, a še več lepih stvari in
uspehov, ki so nam dali nove volje in poleta za delo
v naslednjih le h.
Prav zato vabimo vse, zlas mladino, da si v našem
klubu poiščete spros tev, zdravje, koristno izrabo
prostega časa in tudi tekmovalne užitke.
Hvala vsem, ki ste tekom 40 preteklih let kakorkoli
sodelovali in pripomogli k delovanju in uspehu OK
Lubnik Ško a Loka!
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Sponzorji:

