
PREDSTAVITEV EKIP 1. DOL ZA MOŠKE IN 1. A DOL ZA ŽENSKE  
Uradni naziv kluba ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB LJUTOMER 
Sedež kluba Ljutomer, Grosmanova 7  9240 Ljutomer 
Kontaktna oseba JOŽE MAKOTER – SAŠA MAKOTER – ZORAN KOSI 
Uradni naziv ekipe v tekmovanjih ŽOK LJUTOMER 
Matična dvorana ŠD ŠIC LJUTOMER 
Sponzorji Makoter d.o.o , Bp  Blister pack d.o.o., Občina Ljutomer,   

Avto Rajh d.o.o.,  AP Mitja Belec, ŠIC Bar, Panvita d.d. 
Spletna stran Internet, e-pošta:  www.odbojka-ljutomer.si, 

info@odbojka-ljutomer.si 
Facebook  

https://www.facebook.com/zokljutomer/ 
 

Instagram https://www.instagram.com/zok_ljutomer/ 
 

Twitter https://twitter.com/ZOK_Ljutomer 
YouTube / 

 

ODHODI IGRALCEV ALI IGRALK PRIHODI IGRALCEV ALI IGRALK 
 Nataša ANŽELJ 
 Hana HOCHSTATTER 
 Maja KOVAČ 
  
ODHOD TRENERJA  PRIHOD TRENERJA 
  

 

  
ŠT. DRESA IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO 
13 Lea BELEC 1997 Slovenije Sprejemalka 
12 Valentina KOSI 1996 Slovenije Bloker 
5 Kaja MAKOTER 1997 Slovenije  Korektor 
7 Barbara PETEK 1991 Slovenije Bloker 
16 Tjaša RAKUŠA 1989 Slovenije Libero 
15 Nika KOSI 2001 Slovenije Bloker 
14 Ana NEDOK 2001 Slovenije  Korektor 
8 Maša VNUK  2001 Slovenije Sprejemalka 
11 Saška BELEC 1998 Slovenije  Podajalka 
6 Sara KUTNJAK  2000 Slovenije Sprejemalka 
10 Nataša ANŽELJ 1990 Slovenije Sprejemalka 
9 Hana HOCHSTATTER 1993 Slovenije Podajalka 
2 Lisa ROSIČ 2001 Slovenije  Podajalka 
3 Nuša LAŠIČ  1995 Slovenije  Sprejemalka 
4 Lara MAKOTER 1994 Slovenije  Libero 
18 Maja KOVAČ  2000 Slovenije  Libero 
     
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Andrej TOT 
I. pomočnik trenerja  

https://www.facebook.com/zokljutomer/
https://www.facebook.com/zokljutomer/
https://www.instagram.com/zok_ljutomer/
https://twitter.com/ZOK_Ljutomer


II. pomočnik trenerja  
statistik Bruno BALAŽIC 
trener za telesno pripravo  
fizioterapevt  

 

POTEK PRIPRAV (datum začetka, morebiten odhod na priprave, pripravljalne tekme in turnirji) 
 
ŽOK Ljutomer je v tekmovalni sezoni 2018/19 pričel s pripravami 13.8.2018. Večino le-teh smo 
opravili v domačem kraju , kratke mini priprave pa tudi v Medulinu , kjer smo se mudili od 12.9. do 
16.9.2018. Tam smo odigrali tudi nekaj pripravljalnih tekem in  sicer s ekipami OK PULA, OK VELI 
VRH in OK POREČ.  Poleg tega smo še v regiji odigrali nekaj dodatnih trening tekem.  
 

 

TEKMOVANJA V SEZONI 2018/19 (v katerih bo ekipa nastopala) 
 
Prva A. državna liga za odbojkarice  
 

 

CILJI ZA SEZONO 2018/19 
Obstanek v Prvi A. državni ligi . 
 
Izjava trenerja : Konec lanske sezone smo v zadnjem krogu zasluženo zmagali v Zrečah in se veselili 
vstopa v novo-nastalo 1.B ligo. A ni trajalo dolgo, ko smo zaradi odpovedi nastopa ene od ekip v 1 A. 
ligi , dobili možnost , da se kot klub podamo na velik izziv in preizkusimo svoje znanje in sposobnosti 
v najvišjem rangu tekmovanja ženske odbojke v Sloveniji. To odločitev smo lahko sprejeli zaradi 
dobre organizacije in stanja v klubu, ter dobre lokalne podpore v Prlekiji.  Sicer nam bo težko obljubiti 
zmage in polno točk na lestvici...a zaradi tega se ne bomo predali in obljubljamo, da se bomo borili 
po najboljših močeh. Poizkušali bomo iz sezone potegniti največ tako za klub kot za kraj v katerem 
delujemo in bivamo, za naš »Lotmerk » ! 
 
Izjava kapetanke  ( Lea Belec) : S klubom se nam je v sezoni 2017/2018 uspelo uvrstiti v novonastalo 
1.B državno odbojkarsko ligo. Tega uspeha smo se zelo razveselile, saj smo si ta cilj zastavile že v 
začetku sezone, hkrati pa smo drugim in predvsem sebi dokazale, da smo zmožne igrati še ligo višje. 
Po spletu naključij pa se nam je pojavila priložnost, da zaigramo v 1.A državni odbojkarski ligi. To je 
bilo za vse nas veliko presenečenje. Odločili smo se, da bomo ponujeno priložnost izkoristili ter se 
preizkusili v najvišjem nivoju tekmovanja v ženski odbojki v Sloveniji.  Že takrat smo se zavedale, da 
bo to za nas predstavljalo velik izziv, saj igralke, razen izjem, še nimamo izkušenj z igranjem v prvi 
ligi. Sedaj se po pripravah ter po kar nekaj odigranih prijateljskih tekmah začenja zares. Zavedamo 
se, da ne bomo mogli obljubljati zmag, ampak kljub temu si bomo igralke s trenerjem na čelu 
poskušale prizadevati za to, da prikažemo čim boljšo igro ter borbo  po svojih najboljših močeh. 
Verjamem, da bo nastop v prvi ligi za vse bogata izkušnja iz katere bomo poskušali potegniti kar 
največ pozitivnega. Hkrati tudi upam, da bomo uspeli na tekme privabiti čim večje število navijačev 
in poskušali žensko odbojko v Ljutomeru spraviti na nivo kot je bil že v preteklosti.  
 

 



 


