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ODBOJKA PIRAN



Predstavitev kluba

Odbojkarska sekcija pri ŠD 

Piran SS je bila ustanovljena 

leta 1992. Do takrat, po nam 

znanih podatkih, organizirane 

vadbe odbojke za ženske v 
občini Piran ni bilo.

Organizirane vadbe odbojke 

se vsako leto udeležuje čez sto 
deklet od 1. razreda osnovne 

šole naprej. V državnih prven-

stvih  tekmujemo z vsemi  

selekcijami od mini in male 

odbojke, do deklic in kadetinj, 

mladink in članic. Imamo pa 
tudi rekreativno skupino. 

Vadbo odbojke vodimo tudi 

na vseh osnovnih šolah v 

občini Piran.  Z vadbo ne 
prenehamo niti v poletnem 

času, saj  takrat  vadimo  
odbojko na mivki. 

V dosedanjih letih vadbe smo 

bili državni podprvaki pri 
kadetinjah, v pokalu smo se 

uvrstili v četrtfinale, osvojili 
mnogo turnirjev. Prejeli smo 

priznanje za ekipo leta, osvoji-

li smo naslove državnih prva-

kinj pri deklicah in kadetinjah 

v odbojki na mivki. 



Kadetinji sta se tako uvrstili 
tudi na Evropsko prvenstvo. 
To je le del uspehov, na katere 
smo najbolj ponosni. 

Najpomembneje pa je, da se 
dekleta z nečim ukvarjajo, so 
zadovoljna, vesela in 
odraščajo v zdravem ter 
sigurnem okolju odbojke. 

Za vadbo skrbi usposobljen 
kader. V njem so profesorji 
športne vzgoje in trenerji z 
opravljenimi državnimi izpiti 
ter vaditelji. 

V svojih vrstah imamo tudi 
sodnike odbojke z veljavno 
licenco. 

ŠD Piran - odbojka
Praznično »družinsko« vzdušje v klubu  



Dosežki v sezoni

V minuli tekmovalni sezoni 2016/17 je članska ekipa v 3. državni 
ligi prepričljivo  osvojila  prvo  mesto  in  se  tako  uvrstila  v  2. 
državno ligo v kateri bo nastopala v letošnji sezoni. Kadetinje so 
tekmovale v A državni ligi za katero se bodo borile tudi letos. 



Najmlajša dekleta tekmujejo  
na državnih tekmovanjih in 
so iz leta v leto uspešnejše. 

Turnir male odbojke

2016/2017

Udeležba najmlajših na 
mednarodnih turnirjih jim 

veliko pomeni, saj spoznava-
jo nove kraje in prijatelje.

 
Turnir v Trstu

Starejša dekleta so prisotna 
na številnih turnirjih doma 
in v tujini. 

 Kadetski turnir v Umagu

V poletnem času so bile 
članice aktivne tudi v drugih 

oblikah igranja odbojke. 

Turnir odbojke na vodi v Poreču



Naši cilji
Mlajše selekcije bodo v 
letošnji   sezoni    tek-
movale v vseh kate-
gorijah državnega 
prvenstva in se skuša-
la uvrstiti čim višje. 
Članska ekipa bo nas-
topala v 2. državni ligi 
s ciljem uvrstitve v 
zgornji del lestvice in  s 
tem možnost uvrstitve 
v 1.B državno ligo v 
naslednji sezoni.

Na pobudo igralk in 
njihovih staršev želimo 
ponovno obuditi vadbo 
odbojke na  mivki  in  
kakor  v   preteklosti nizati 
uspehe tudi na tem 
področju. Za dosego tega 
cilja načrtujemo izgradnjo 
igrišč na že pridobljenem 
zemljišču v športnem 
parku RT Seča.

Športni park RT Seča



Sponzorstvo

Društvo deluje v javnem 
interesu in se za izvajanje 
programa delno sofinan-
cira iz občinskega pro-
računa, je pa delež sofi-
nanciranja s strani občine 
vedno manjši in ne omog-
oča delovanja društva v 
celoti. Zato se obračamo 
na vas, da  za delovanje 
društva pripomorete po 
vaših močeh.

Pomagate nam lahko ne le 
s sponzorskimi sredstvi, 
donacijami ali dotacijami 
v obliki denarja,  ampak 
tudi z drugimi oblikami 
kot so prevozi, razne 
storitve ali izdelki. Veseli 
bomo, če nas boste kon-
taktirali, da se za obliko 
pomoči dogovorimo. 

V zameno vam lahko ponudimo oglaševanje na naših spletnih 
straneh, na facebook strani, s transparenti na domačih tekmah v 
športni dvorani Lucija ter na bodočem igrišču na mivki na rtu 
Seča.

Za kakršnokoli pomoč se vam že v naprej zahvaljujemo vsi člani 
in članice odbojkarske sekcije ŠD Piran in vas lepo pozdravljamo.
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Tisk nam  je omogočil:
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