
 

 

Zgornja Gorenjska 2016/ 2017 
 

Cilji (enaki kot v prejšnji sezoni) 
 
Napredek mladih igralk v odbojkarski igri, v osebnostnem razvoju, prilagajanje kolektivu in graditev 
ekipnega duha; obstanek v prvi ligi. 
 
Igralke 
 
Odhodi: Taja Tučen, Manca Rotar, Mojca Klinar, Meta Avsenik, Zala Košak, Hana Marzidovšek, Eva 
Pogačar 
 
Prihodi: Ivana Tanaskovič,  Meta Jerala, Katjuša Rozman, Klara Kregar, Tara Friškovec 
 
Strokovni štab 
 
Odhod: Iztok Kšela- trener 
 
Prihod: Aleš Centa- trener 
 
Ekipa 2017/ 2018 
 

# Ime in priimek Igralno mesto Datum rojstva Višina 
     

1 Hana Langus korektor 12. 01. 2001 178 
     

3 Ivana Tanasković podajalka 13. 08. 1996 187 
     

5 Špela Lužovec sprejemalka 05. 10. 1998 180 
     

6 Ema Burja prosta igralka 27. 03. 2001 173 
     

7 Tara Friškovec podajalka 19. 03. 2002  172 
     

9 Katjuša Rozman prosta igralka 03. 05. 1993 175 
     

10 Anja Zorman blokerka 03. 05. 2001 185 
     

12 Meta Jerala sprejemalka 26. 09. 1991 170 
     

13 Klara Kregar korektor 08. 04. 1997 183 
     

14 Isa Ramič blokerka 18. 02. 2004 185 
     

18 Zoja Humerca sprejemalka 10. 08. 2000 177 
 

 
Glavi trener 
 

Aleš Centa 

 
Kontaktna oseba 
 

Zoran Račič 
Stiki z javnostjo/ Urednik spletne strani 
+386 51 311 081 
www.ok-gorenjska.si 
raca1966@gmail.com 

 

http://www.ok-gorenjska.si/


 

 

Zgornja Gorenjska je s pripravami na novo sezono začela v začetku avgusta, v času priprav so Gorenjke sodelovale 
na dveh turnirjih v Grosupljem, odigrale nekaj prijateljskih tekem z ekipami iz prve lige, eno tekmo so odigrale 
tudi proti moški ekipi National Žirovnica.   

 
Pričakovanja 
 
Meta Jerala, kapetanka:  
 
'' Po koncu lanske sezone sem razmišljala o slovesu od igralske kariere, toda po tehtnem razmisleku sem prišla 
do spoznanja, da bi bilo to nekako lepše v domačem okolju, pri ekipi v kateri sem začela in da ji morda še nekaj 
vrnem. Pred sezono je težko kar koli napovedati, pripravljalno obdobje je končano, odigrale smo nekaj 
prijateljskih tekem, ki pa še niso pravi pokazatelj dejanskega stanja. Na začetku sezone se želimo predstaviti v kar 
najlepši luči z maksimalno zavzetostjo in borbenostjo na vsaki tekmi, kar lahko prinese tudi odmevnejše rezultate 
in presenetiti favorizirane ekipe. Upam, da nas bo skozi sezono spremljala tudi sreča in da se bomo uspešno 
zoperstavljale tekmicam. Ekipa je sestavljena iz pretežno mladih igralk, tudi nekaj izkušenih je v ekipi, tako da če 
bomo vse to združile v pravo celotno, lahko pričakujemo da bomo igrale všečno odbojko, da nas bo v domači 
dvorani spodbujalo čim več navijačev.''    
 

 
 


