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uvodna beseda
Predsednik Odbojkarskega kluba Mežica

Mitja Lednik

Mežiški odbojkarji letos praznujemo  75-letnico, kar smo to igro v kraju prvič spoznali. Toliko 
let je namreč že preteklo, odkar je odbojka zaživela v našem kraju. Od takrat se je z odbojko 
ukvarjala množica mladine in starejših  s tekmovalnimi cilji ali za rekreacijo in zabavo.Vsem, 
ki ste prispevali k obstoju in razvoju odbojke v Mežici, pri vzgoji in vadbi toliko generacij 
odbojkarjev, gre najlepša zahvala.
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Letos mineva 75 let, kar se je ta igra z žogo pojavila tudi v Mežici. Njena častitljiva starost in neprekinjeno 
delovanje spodbujata in opravičujeta namero, da se o odbojki nekaj zapiše in predstavi tudi širši 
javnosti.
Poleg podatkov dokumentarne narave se v pripoved vpletajo tudi spomini starejših igralcev z opisom 
posebno zanimivih doživetij ali zapletov iz nekdanjih športnih terenov.

75 let odbojke v mežici
Štefan Lednik
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prvi začetki

Z odbojko smo se spoznali v Mežiški dolini 
kmalu zatem, ko so jo člani mežiškega in 
žerjavskega društva Sokol prvič videli igrati 
leta 1927 na vse-sokolskih prireditvah v Pragi. 
Kmalu nato se je že udomačila v Mariboru. Prvo 
odbojkarsko tekmovanje pri nas je organiziralo 
Koroško okrožje društev Sokol 8. septembra 
1929 v Črni. Poročilo navaja, da so nastopila 
le tri društva, in sicer iz Žerjava, Mežice in 
Guštanja. Ostala povabljena društva Marenberg, 
Vuzenica, Dravograd, Slovenj Gradec in Prevalje 
se tekmovanja niso udeležila.

V Mežici je odbojka močneje zaživela leta 1930, 
ko je bilo urejeno prvo igrišče. Postavilo ga je 
društvo Sokol v tedanji manjši ravnici blizu t.i. 
»pazniške hiše«, rudniškem dvonadstropnem 
stanovanjskem bloku, ki so ga podrli leta 1975, 
ko so pričeli graditi novo stanovanjsko sosesko 
ob Leški cesti.
Že leta 1932 je društvo Sokol na rudniškem 
zemljišču, pod tedaj še majhnim nasipom 
jalovine na Glančniku, uredilo sodobno letno 
telovadišče. V njem so postavili tudi igrišče za 
odbojko pravilnih izmer. 

Odbojka pri »rdečem« konzumu 
okrog leta 1936; od leve: Franc 

Hace, Tone Kočan, Janez 
Škrubej, ? , Ivan Potočnik, Franc 

Gruber, Franc Gornik, Jože 
Hudopisk
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Od takrat naprej je postala odbojka v Mežici vse 
bolj priljubljena športna igra, ki je nudila tudi 
obilo zabave, sprostitve in tovariškega druženja. 
Na sokolskem telovadišču pa so lahko vadili le 
člani tega društva, drugi ljubitelji odbojke tja 
niso imeli dostopa. V kraju so zato kaj kmalu 
začela vznikati še druga, zasilna igrišča. Najprej 
so ga uredili pri tedanjem »rdečem konzumu«, 
na prostoru pred današnjo ribarnico Orada, Trg 
svobode 3.

Tu so se zbirali predvsem starejši iz bližnjih 
rudarskih »hauzov«, največ pripadniki 
delavskega društva Vzajemnost, ki je izšlo iz 
nekdanjega telovadnega društva Svoboda. Tedaj 
obeh hiš, Bernekarjeve krojaške delavnice in 
Goričanove mesarije na zgornjem koncu terena, 
še ni bilo. Kljub neravnemu in utesnjenemu 
svetu je odbojka pri konzumu v letnih 
popoldnevih in večerih nudila obilo zabave, 
tako igralcem samim, kakor tudi številnim 
gledalcem. Poznani odbojkarji na tem igrišču 
so bili Franc Zupanc, Tone Kočan, Maks Knez, 
Jože Hudopisk, Franc Gruber, Ivan Potočnik, 
Andrej Ladinik, Janez Škrubej in drugi. 
Najboljši med njimi pa je bil nekdanji odlični 
mežiški telovadec Franc Dvornik, ki je kar sam 
na eni strani z lahkoto premagal četverico na 
drugi strani tega majhnega igrišča. 
Poleg opisanega so se pojavila še druga »divja« 
igrišča, ki so družila mladino iz ostalih koncev 
kraja. Na tedanji »zgornji vasi« je nastalo 
manjše igrišče kar na opuščenem pokopališču 
za cerkvijo. Tukaj se je rojevalo celo kvalitetno 

središče tedanje odbojkarske mladeži. Naslednje 
divje igrišče so si uredili fantje iz »spodnje 
vasi«. Stalo je na Vivodovih travnikih onkraj 
nekdanje rudniške železniške proge na travni 
jasi ob Meži. Tretje igrišče so si uredili fantje, 
tedaj poimenovani tudi »barakarji« iz samskega 
doma in dveh rudniških stanovanjskih barak 
pod Glančnikom. Postavljeno je bilo v bližini 
sokolskega telovadišča. Tam je zraslo nekaj 
znanih odbojkarskih imen, med njimi Jože 
Kodrun, Robi Lampreht in Mirko Skudnik. 
 V letih pred drugo svetovno vojno v Sloveniji 
ni bilo organiziranih splošnih odbojkarskih 
tekmovanj, kot so že obstojala v nogometu, 
lahki atletiki itd. Odbojko so največ igrali pri 
Sokolu na prijateljskih tekmah  in turnirjih ob 
priliki telovadnih zletov. Organizirali pa so tudi 
že svoja okrožna, župna in savezna prvenstva. 
V večjih krajih so igrale odbojko tudi članice 
in naraščajniki. Pri mežiškem Sokolu, kjer so 
nekajkrat osvojili tudi okrožno prvenstvo, so bili 
najbolj znani odbojkarji Rupert Udir, Miloš in 
Bojan Petrič, Anton Jurhar, Jože Guttenberger, 
Franc Vehovec, Janko Pajer, Jože Kropivnik in 
Stanko Vončina.
Enaka tekmovanja, kot so se odvijala pri Sokolu, 
so se močno uveljavila tudi pri Zvezi fantovskih 
odsekov pri Prosvetnih društvih, ki je bila 
ustanovljena nekaj let pred drugo svetovno vojno. 
V tej zvezi so, poleg telovadbe, začeli uvajati tudi 
privlačne športne panoge, v katerih so kmalu 
dosegali izjemne uspehe. V njenih vrstah so 
zrasli lahkoatleti, državni in balkanski prvaki, 
deseterobojec Janez Klinar, srednjeprogaš Košir, 
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metalec kopja Darko Mausar. Pri smučanju pa so 
se pojavila imena Praček, Bertoncelj, Tine Mulej, 
skakalec Rudi Finžgar in drugi. Tem zgledom 
so skušali slediti tudi mladi pri mežiškem 
fantovskem odseku z bolj strokovnimi treningi.
Po zgraditvi letnega kopališča v Mežici so leta 1936 
na dvorišču med starim kegljiščem in tedanjim 
odvodnim kanalom bližnje hidroelektrarne 
Pustnik uredili še odbojkarsko igrišče. Ta kanal 
je za odbojko predstavljal veliko nevšečnost, saj 
je žoga pogosto odletela čez obrežno grmičevje 
kanala v kar globoko in deročo vodo. Hitro je 
bilo treba teči ob kanalu daleč navzdol, skočiti 
v vodo kar oblečen, če nisi bil v kopalkah, in 
pričakati plavajočo žogo. Igrišče na kopališču 
je bilo vseskozi zasedeno z igralci, starejšimi 

in mlajšimi, ne glede na tedanjo društveno ali 
strankarsko pripadnost. Postave na igrišču so bile 
med počitnicami okrepljene tudi z ljubljanskimi 
študenti praktikanti pri rudniku. Nekateri med  
njimi so bili dobri  odbojkarji in Mežičani smo 
se od njih precej naučili. Lahko bi se reklo, da je 
igrišče na kopališču v tej dobi največ pripomoglo 
k dvigu odbojke in k zbliževanju mladih in starih 
iz različnih društev.
Seveda pa takratna odbojka ni bila podobna 
današnji, ki jo igrajo dobro trenirani igralci z 
izpopolnjeno prstno igro na boljših igriščih ali 
v dvoranah ter pri vadbi opremljeni takorekoč 
vsak s svojo žogo. Takrat se je igralo iz veselja po 
gibanju in zabavi, brez posebnih tekmovalnih 
teženj. V društvih, ki so gojila predvsem orodno 

Na kopališču l. 1937, v ozadju staro 
kegljišče; od leve: Tonči Obertauč, 

Rudi Obertauč, Jože Kodrun, 
graničarski poročnik Hasan, 

Norbert Skačej, Štefan Lednik
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telovadbo in proste vaje, pa je bila odbojka le 
dopolnilo in sprostitev po vadbi, izvajani v tišini 
in strogi disciplini, ko se je članstvo pripravljalo 
za množične telovadne nastope. Zato so ponekod 
društvena vodstva in vaditelji na odbojko gledali 
kar ljubosumno, češ da njihove športnike 
odvrača od resne vadbe, ker se raje predajajo bolj 
zabavni igri z žogo. Še prva leta po drugi vojni, 
ko je tradicija telovadbe pri nekdanjih društvih 
Sokol, Orel in Svoboda živela še kar močno, so 
nekateri starejši vaditelji svarili mlade: »Če ne 
boste vadili in nastopali pri prostih vajah, tudi 
odbojke ne boste smeli igrati in ne boste smeli 
na  na tekmovanja.«
Pravo žogo in mrežo so imeli sprva le pri društvu 
Sokol. Na divjih igriščih so najprej namesto 
mreže napeli kar »beš štrik« - vrv za sušenje 
perila. Kasneje so se ta igrišča opremila z doma 
spletenimi, ožjimi mrežami iz vrvi ali žice. Še 
celo na kopališču je taka žična mreža vztrajala 
kar do leta 1950.
Tedaj so člani igrali na mreži, visoki le 220 cm. 
Igralo se je na dva dobljena niza do 15. točke.  
Če pa se je rezultat v nizu glasil že   10 : 0, se je 
končal pri tem rezultatu. 
Tudi z žogami so bile tista leta težave. Bile so 
drage in kupiti se jih je dalo le v največjih mestih. 
Društvene ekipe so imele večinoma le po eno žogo 
in tako stanje se je v Mežici zavleklo še v čase po 
letu 1950, ko so člani nastopali že v ligah. Prav 
zavidali smo ekipam iz Ljubljane in Maribora, ki 
so se ogrevale pred tekmami z več žogami.

V opisanem prvem desetletju odbojke na 

Koroškem so pri Sokolu sprva prevladovali 
odbojkarji iz Slovenj Gradca, kasneje so 
prvenstvo koroškega okrožja osvajali tudi 
odbojkarji iz Žerjava, Mežice in Guštanja.
Najboljši odbojkarski dosežek pred letom 1941 
so dosegli mlajši mladinci Fantovskega odseka  
iz Mežice. Konec junija 1938 je njihova Zveza 
priredila v Ljubljani, na svojem stadionu ob 
Dunajski cesti, večdnevni mednarodni telovadni 
zlet s tekmovanji v orodni telovadbi, lahki atletiki 
in odbojki. V konkurenci mladinske odbojke so 
nastopili tudi Mežičani. V predtekmovanju so 
premagali neko ekipo, nato pa naleteli na ekipo 
iz društva Maribor I, poznejšega prvaka. V zelo 
borbeni igri, spremljalo jo je veliko gledalcev, 
ki so večinoma navijali za mlajše Mežičane, so 
zmagali 2 : 1. Toda vodstvo nasprotnika nikakor 
ni moglo prenesti, da bi jih premagalo mlado 
moštvo iz neznane Mežice. Dosegli so, da je bil 
rezultat odločilnega niza enostavno zamenjan v 
korist Maribora. Mežičani, brez vodstva starejših 
funkcionarjev, so protestirali pri sodniku, 
mlajšem fantu in očitno povezanim z nasprotniki. 
Ni jih hotel poslušati in v splošnem vrvežu 
množic na stadionu so se morali vdati v usodo. 
Dnevnik Slovenec pa je v poročilu, dne 28. junija 
1938, tako zaključil o teh mladinskih tekmah: 
... »Prav lepo igro je na tekmovanju prikazalo 
moštvo iz Mežice, ki pa je moralo izpasti že v 
drugem kolu, ker je igralo ves čas samo s petimi 
igralci. Ni dvoma, da je to moštvo pokazalo med 
vsemi morda najlepšo igro ...« Ali pa so jih po 
zahtevi Mariborčanov le diskvalificirali, ker niso
igrali s šestimi igralci? Vendar se je tedaj igra s 
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petimi igralci na splošno dopuščala.
Enako usodo je ta ekipa doživela še naslednje 
leto na podobnem tekmovanju v Mariboru. 
Tudi tedaj so v igri z bodočim prvakom rezultat 
obrnili v korist nasprotnika. Že bolj iskušeni 
so tekali po celem stadionu za vodstvom in 
dopovedovali, da so jih ogoljufali, toda sodnik 
tekme se je izmuznil s prizorišča in v zmedi 
zadeve ni bilo mogoče rešiti. Zapisniki tekem pa 
se še niso vodili.

Moštvo fantovskega odseka iz Mežice je tedaj 
igralo najboljšo odbojko v dolini. Leta 1939 je 
zmagalo na tekmovanju Koroškega okrožja 
ZFO v Guštanju. Tam so premagali tudi 
ekipo mladincev iz Maribora, ki so sodelovali 

kot gostje. Leta 1940 so jih povabili na turnir 
mariborki skavti, ki so tri tedne taborili na 
Poljani. Tu so mladinci najprej premagali člane 
mežiškega Sokola, tedaj prvaka Sokolskega 
okrožja. Z mariborskimi starejšimi igralci, pod 
vodstvom prof. Lovšeta, pa so izgubili z 2:1. Tega 
leta so premagali tudi naraščajnike žerjavskega 
Sokola, tedaj okrožne prvake, z najvišjim izidom 
10 : 0. Največ zaslug za dobre uspehe ekipe gre 
pripisati njenemu kapetanu Janezu Ledniku. 
Tista leta je, med šolanjem v Celju, treniral 
atletiko in  bil zato športno dobro pripravljen. 
Imel je visok odriv in je žogo s strmimi udarci 
usmerjal v nasprotnikovo polje. To pa je v tistih 
časih večini igralcev predstavljalo nedosegljiv 
dosežek.

Ekipa mežiških mladincev na 
tekmovanju ZFO v Mariboru 

26.6.1939; od leve: Ferdo 
Kavtičnik, Jože Kodrun, Janez 
Lednik, Rudi Obertauč, Štefan 
Lednik; čepi Štefan Breznik iz 

Pliberka
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Med tedanjimi nemškimi organizacijami od-
bojka ni bila poznana športna panoga, zato je v 
Mežici kmalu zamrla. Le prva leta okupacije so 
včasih igrali na kopališču. Igrišče na sokolskem 
telovadišču je odpadlo, ko so tam pričeli graditi 
stadion z atletsko stezo. 
Iz dobe okupacije pa je vredno omeniti dve 
odbojkarski igri izgnancev v Srbijo. Julija 1941, ko 
se je začel val izseljevanja, se je nabralo v zbirnem 
taborišču v Št. Vidu nad Ljubljano kar za moštvo 
mežiških odbojkarjev. Tu so se znašli Franc 
Vehovec, Janez in Štefan Lednik, Ferdo Kavtičnik 
ter Pavle Cesar iz Žerjava.
Nekega dne stopimo na stadion, ki je bil v 
sklopu visoko ograjenega območja taborišča, 
tedanjih Škofovih zavodov z gimnazijo. Opazimo 
odbojkarsko igrišče, od nekod pa se je znašla 
tudi žoga. Naenkrat se pojavi tudi druga ekipa 
postavnih Gorenjcev z Jesenic, Kamnika in 
drugod. Dogovorimo se za igro v znamenju Mežica 
: Gorenjska. Množica taboriščnikov se zbira ob 
zanimivi igri, kot da bi se hoteli ob njej za nekaj 
trenutkov otresti skrbi o negotovi bodočnosti. Še 
celo mrki in starejši stražarji se primaknejo in s 
»schön, schön« izkazujejo priznanje. Igra je bila 
ravno na višku, Mežičani smo bili tik pred zmago, 
ko je nekaj  rezkih gestapovskih povelj in žvižgov 
razpršilo množico. Nas igralce pa so odgnali 

prenešat opremo nekih novodošlih taboriščnikov.
Drugo srečanje z odbojko smo imeli izgnanci v 
Srbijo nenadejano in v bolj prijetnem okolju 23. 
avgusta 1942 v Varvarinu. To poletno nedeljo 
smo se zbrali pri kopanju v topli Moravi. Na 
obrežju reke se je trlo nekaj sto mladih fantov, 
večinoma študentov in dijakov iz Kruševca. Čez 
počitnice so bili vpoklicani v enote Nacionalne 
obnove, ki je delala pri regulaciji reke Morave. 
Za razvedrilo so na prosti dan organizirali 
razna športna tekmovanja. Med drugim so 
skakali v daljavo, suvali kroglo, igrali odbojko. 
Pa so povabili k odbojki tudi nas, ko so opazili, 
da jo kar obvladamo. Predlagajo dvoboj. Bili so 
starejši in višji od nas, predvsem pa veliko bolje 
hranjeni. Toda stisnemo zobe. Med nasprotniki 
iz Kruševca, že tedaj znanega odbojkarskega 
središča, je bilo nekaj prav dobrih igralcev. Prvi 
niz nas krepko premagajo. Nato smo se razživeli 
še mi in v neverjetno požrtvovalni igri, žoga nam 
na mivki skoraj ni padla na tla, slavimo zmago 
Korošci. Varvarinska mladina, ki nas je vseskozi 
vzpodbujala proti »konkurenčnemu« Kruševcu, je 
z nami vred navdušena. Z izjemo Pavleta Cesarja, 
ki je takrat živel že v Probištipu v Makedoniji, smo 
igrali v enaki postavi kot v Št. Vidu. Le Pavleta je 
zamenjal mladi France Senica, Žerjavčan, ki je 
nato leta 1945 padel na Sremski fronti.

odbojka med okupacijo 1941 - 1945
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odbojka po letu 1945

Prvotno stanje v Sloveniji in v Mežici

Ko smo se po osvoboditvi leta 1945 začeli poleti 
in na jesen zbirati nekdanji odbojkarji  tisti, ki 
so med okupacijo ostali doma, in drugi, ki smo 

se vračali iz taborišč, partizanov ali iz nemške 
vojske, je bilo takoj mogoče sestaviti kar ugledno 
ekipo. Že nekaj dni po ustanovitvi Fizkulturnega 
društva smo nastopili 9. septembra v Slovenj 
Gradcu.
Odbojka se je tedaj največ igrala v enotnih FD  
Fizkulturnih društvih, le v večjih mestih so 
kmalu ustanovili posebna športna društva ali 
klube. Tekmovanja so se odvijala na okrajnih in 
okrožnih prvenstvih. Najboljši pa so se uvrstili 
na zaključno republiško prvenstvo. Tekmovalne 
lige so bile ustanovljene malo pozneje.
Ko se je 1947 ukinila Fizkulturna zveza in je iz nje 
izšla Telovadna zveza, od leta 1953 dalje pa zveza 
TVD Partizan, je le ta vzporedno z uradnimi 
prvenstvi vse do leta 1956 organizirala še svoja 
ločena tekmovanja in prvenstvo. Naše društvo 
je bilo vključeno v oba sistema.
Odbojka kot igra je v obdobju od leta 1945 do 
danes doživela nekaj velikih sprememb. Vse 
do leta 1972 je bila za nas to izključno igra na 
zunanjih, največ peščenih igriščih. Tudi vsa 
tekmovanja so se v krajih brez večjih telovadnic 
odvijala na prostem, večkrat izpostavljena 
muhastemu vremenu. Prvi del lig se je pričel 
že koncem hladnega aprila, zaključni drugi del 

Mežiški odbojkarji na prvem turnirju po osvoboditvi l. 
1945 v Slovenj Gradcu; 
od leve: Mirko Skudnik, Vinko Strmčnik, Robi Lampreht, 
Franc Skudnik, Stanko Praznik in Štefan Lednik
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pa je trajal do pozne jeseni. Igralce je pogosto 
zeblo, močil jih je tudi dež, bose noge so včasih 
spodrsavale v lepljivem blatu, močnejši veter je 
zanašal žogo v nepredvidljive smeri itd. A tekme 
je bilo treba dokončati, čeprav z nekajurnimi 
prekinitvami.
Od leta 1972 smo morali tekme 1. republiške 
lige igrati izključno v dvoranah, v zveznih ligah 
pa že prej. Ta preobrat je zaenkrat nekatere 
tradicionalne odbojkarske kraje kar odrezal 
od tekmovanj. Toda že čez leta so v Sloveniji, 
tudi zaradi razmaha košarke in rokometa, 
začele rasti nove, lepe dvorane kot gobe po 

dežju. Odbojkarska igra pa je, po zaslugi bolj 
liberalnih pravil, postala v primerjavi s prejšnjo 
bolj pestra, z atraktivnimi prvinami, tudi padci 
in polzenjem po gladkem parketu. Vsega tega 
na peščenem, robatem zunanjem terenu ni bilo 
mogoče izvajati.
Zadnja pomembna sprememba je nastala za 
vse športe in tudi za odbojko, ko se je Slovenija 
osamosvojila. Šport se je moral organizirati 
v novih, ožjih razmerah, ločeno od utripa v 
dotedanjem, večjem jugoslovanskem prostoru, 
v katerega je nekajkrat že posegla tudi mežiška 
odbojka.
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Društvo TVD Partizan Mežica je leta 1971 
izdalo knjižico z naslovom 50 let telesne kulture 
in športa v Mežici, 1921 - 1971. V njej je najprej 
podan zapis obstoja in delovanja mežiških 
telovadnih društev v obdobju prve Jugoslavije 
od leta 1921 dalje do razpada države leta 1941. 
Za obdobje od leta 1945 do leta 1971 pa je po 
posameznih letih podrobneje opisano delovanje 
društva kot celote in nato njegovih sekcij  seveda 
tudi odbojke, z navedbo posebnih dosežkov in 
rezultatov glavnih tekmovanj. Društvo razpolaga 

še s precej izvodi te knjižice.
Še posebej smo nato zbrali pregled glavnih 
dosežkov od leta 1930 dalje. Ta pregled na koncu 
vsake sezone dopolnjujemo s podatki za preteklo 
tekmovalno sezono.
Za hiter vzpon mežiške odbojke po letu 1945 in 
njeno uveljavitev v Sloveniji in tudi za prodor v 
tedanji jugoslovanski prostor je zaslužna tedanja 
generacija navdušenih odbojkarjev z dvema 
izjemnima »tolkačema«, Mirkom Skudnikom 
in Vinkom Strmčnikom. Odmevni dosežki iz 

Po zmagi na turnirju v parku ob 
guštanjskem gradu, spomladi 

1946; od leve: Stanko Praznik, 
Vinko Strmčnik, Mirko Skudnik, 
Janez Lednik, Robert Lampreht, 

Štefan Lednik

pomembnejši mejniki in dosežki
mežiške odbojke
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te dobe, ki so ponesli ime našega kraja širom 
tedanje Jugoslavije, so:

•  sodelovanje in doseženo 4. mesto na prvem 
prvenstvu Slovenije l. 1946 v Celju;•  
igranje Mirka Skudnika pri državnem prvaku 
Partizanu iz Beograda med dosluženjem 
vojaščine v delu sezone 1946/47, nato njegovo 
igranje v zveznem ligašu Enotnosti iz 
Ljubljane v letih 1948/49 ter njegova uvrstitev 
v državno reprezentanco Jugoslavije l. 1949;

•  osvojitev sindikalnega prvenstva rudnikov 
Jugoslavije leta 1949 v Raši;

•  osvojitev naslova prvaka Gimnastične zveze 
Jugoslavije v odbojki leta 1950 v Osijeku in 
1951 v Beogradu;

•  sodelovanje članov v zvezni odbojkarski ligi 
leta 1952.

Iz te dobe velja omeniti še en zanimiv dogodek. 
Leta 1946 je bila v šolski telovadnici nastanjena 
neka srbska vojaška enota. Vojaki so bili povojni 
mobiliziranci, večinoma študentje iz Beograda. 
Med njimi so bili tudi odlični športniki. Njihove 
odbojkarje, ki so se z nami družili, je povezoval 
visok, močan fant Antić, ki je bil sin nekdanjega 
kraljevskega ministra dvora. Dva študenta 
sta bila naslednjega leta 1947 državna prvaka 
v skoku v daljavo in  troskoku. Istega leta sta 
osvojila tudi balkansko prvenstvo, ki je bilo v 
Albaniji.
Na »nemškem« stadionu, ki je tedaj še obstojal, 
sta nam nazorno predstavljala skrivnosti 
atletske tehnike v tekih, skokih in metih. In 
to je mežiškim atletom-začetnikom kar precej 
koristilo na tedanjih tekmovanjih v Slovenj 

Gradcu, saj so nekajkrat uspešno konkurirali 
Celjanom, predhodnikom atletskega Kladivarja. 
Na turnirju v guštanjskem parku l. 1946 igramo 
s temi vojaki v finalu. Le s težavo smo jih
premagali. V našo ekipo je vskočil Janez Lednik, 
ki je precej pripomogel k zmagi. Takrat je prišel 
na krajši dopust iz Beograda, kjer so ga po sremski 
partizanščini še zadrževali na nekem vojaškem 
uradu. Antić pa nam je po tekmi ves ogorčen 
čestital za zmago z besedami: »Čestitam za 
zmago beograjskemu Partizanu«, češ da je videl 
Janeza trenirati na igriščih Partizana in Crvene 
Zvezde ter da zato naša zmaga ni pravična.
Uvrstitev odbojkarjev na prvenstvo v Celju je 
imela kar napeto predigro. Prej smo 4. maja 
1946 osvojili prvenstvo okraja v Slovenj Gradcu 
in se s tem uvrstili na okrožno prvenstvo, ki 
je bilo v Mariboru. V Celje sta se uvrstila FD 
Železničar iz Maribora kot prvak in Mežica 
kot drugouvrščena. Na veliko presenečenje je v 
polfinalu Železničar premagal velikega favorita,
ekipo FD Maribor, ki je zato izpadla. Slovenski 
poročevalec je 4. julija 1946 svoje poročilo o tem 
turnirju zaključil: » ... ekipi FD Železničar je v 
hudi borbi uspelo zmagati nad FD Peca Mežica 
15 : 12, 15 : 11.«
7. julija tega leta je FD Mežica priredilo krajevni 
telovadni nastop pred Narodnim domom. Tam 
so tedaj na parkirišču uredili tudi odbojkarsko 
igrišče. Dopoldan so na turnirju igrale povabljene 
ekipe iz sosednjih krajev. Nenadoma pa so se 
pojavili nepovabljeni igralci FD Maribora in 
takorekoč zahtevali, da na turnirju, na katerem 
smo zmagali, igramo še z njimi. Nekako smo 
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izvedeli, da nas hočejo premagati in si s tem 
pridobiti pravico nastopa v Celju, nas pa iz 
njega izločiti. Na njihove ponudbe, nazadnje 
že kar grožnje, nismo pristali. Nato so poiskali 
celo predsednika krajevnega ljudskega odbora 
in zahtevali, da ta prepriča domače odbojkarje, 
da bi igrali. Tudi ta nakana jim ni uspela. Toda 
na prvenstvu v Celju so se vseeno pojavili in 
pri vodstvu prvenstva očitno le dosegli pravico 
nastopa. Pač dokaz, da je tudi v športu marsikaj 
mogoče, če je to interes dovolj vplivnih. 
Podobne izkušnje smo imeli Mežičani že iz 
prej opisanih tekmovanj ZFO leta 1938 in 1939. 
Primere podobnih izsiljevanj ali pritiskov pa 
smo doživljali nekajkrat še veliko pozneje, na 
primer glede prevzemanja ali preseljevanja naših 
igralcev v priviligirane klube v dobi zloglasnih 
»portoroških sklepov« in lokalne politike.
Naše moštvo je v predtekmovanjih najprej 
premagalo ekipe Kranja, Novega mesta in 
FD Svoboda iz Ljubljane, na čelu z znanim 
Milošem Koscem. Nato pa naletimo na igralce 
FD Maribor I, ki so se nam temeljito maščevali. 
Po nekajurni opoldanski prekinitvi zaradi plohe 
nas na blatnem terenu, na katerem se z bosimi 
nogami nismo znašli, gladko premagajo z 2 : 0, 
vendar smo v nadaljevanju spet zaigrali odlično 
in v igri z ljubljanskim Udarnikom, ki je igral 
daleč najbolj dovršeno odbojko, edini dosežemo 
v obeh nizih rezultat čez 7. Številni gledalci so v 
tej igri videli kar finale. In Tomaž Šavnik, delegat
Zveze iz Ljubljane, je dejal svojemu sošolcu, 
našemu takratnemu predsedniku društva, 
ing. Slavku Dularju: »Eno leto sistematičnega 

treninga, pa bo vprašanje, kdo bo drugo leto 
prvak.« Končni vrstni red v finalu je bil Udarnik,
FD Maribor I, Železničar, Mežica. Naše moštvo 
so sestavljali Vinko Strmčnik, Mirko Skudnik, 
Robi Lampreht, Štefan Lednik, Stanko Praznik, 
Gojko Ladinik in Franc Skudnik.
Zaradi odhoda k vojakom in na šolanje so 
naslednja tri leta odbojkarji igrali le na nekaterih 
turnirjih in tekmovanjih Telovadne zveze. Vadijo 
tudi mladinci in članice. 1. maja 1950 je priredilo 
društvo turnir. Člani, ki so igrali pri Narodnem 
domu, so premagali zveznega ligaša FD Polet 
iz Maribora in Fužinarja iz Raven. Turnir za 
članice je bil na letnem kopališču. Zmagale so 
igralke FD Polet, tedanje slovenske prvakinje. 
Mežiške igralke tistih let so bile: Rezka Medl, 
Nada Dvornik, Draga Pajer, Trezka Pistotnik, 
Slavka Ladinik, Mici Mauhler, Majda Dvornik in 
druge. Ker so nekatere igralke prenehale igrati, 
je tedaj ženska odbojka zamrla.
Člani pa, ki so spet kompletni, začenjajo z novim 
poletom. Po vrsti osvoje okrajno, okrožno in 
slovensko prvenstvo Telovadne zveze. Kot 
zastopnik Slovenije se uvrste na prvenstvo 
Gimnastične zveze Jugoslavije l. 1950 v Osijeku. 
Dvodnevne igre v mestnem parku spremlja velika 
množica gledalcev. V finalu premagamo prvaka
srbske zveze Sombor. Vzhičeni poslušamo govor 
ob podelitvi priznanj, pri dviganju zastave pa 
zaigra vojaška godba državno himno v našo 
čast. Po tekmi pristopijo k nam predstavniki 
domačega kluba Proleter, tedanjega ligaškega 
prvaka Hrvaške. Predlagajo dvoboj z nami in 
očitno računajo, da bodo telovadnega prvaka 
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Jugoslavije premagali. Toda zaigrali smo, 
čeprav izmučeni od prejšnih tekem, zagrizeno 
in zmagamo 3 : 0. Gledalci, med njimi številni 
vojaki, vseskozi navijajo za nas, oficiji pa nas
bodre: »Ajmo, ajmo, Slovenci!«
Po tekmovanju pojoč udarne slovenske pesmi 
odkorakamo v hotel, kjer smo nastanjeni. Po 
večerji si v nabito polni kavarni privoščimo nekaj 
kapljic. Nato zapojemo, gostje pa z zanimanjem 
prisluhnejo. Ko pri plesnem orkestru zvedo, da 
smo osvojili državno prvenstvo, nam zaigrajo 
venček slovenskih narodnih. Vzdušje je 
popolno. In pevačica, lepa dama srednjih let, se 
z nasmehom globoko prikloni, ko ji naš kapetan 
Janez po ženici, ki je v kavarni prodajala rože, 
pošlje lep šopek.
Naslednje leto 1951 smo v Beogradu uspeh 
ponovili in ponovno osvojili člansko prvenstvo 
Gimnastične zveze Jugoslavije. V Beograd smo 
potovali v prijetni družbi članic in Novega mesta 
in mladink iz Petrovč. Ob prihodu v Beograd 
se na kolodvoru srečamo z igralci iz Podravske 
Slatine, prvakom hrvaške zveze, ki smo jih 
premagali že prejšnje leto v Osijeku. Ko se smeje 
pozdravimo, jadikujejo med sabo: 
» Jao, jao nama, nema ništa da tražimo. Opet 
je došla Mežica.« V Osijeku so igrali Mirko 
Skudnik, Stanko Praznik, Janez Lednik, Štefan 
Lednik, Peter Pistotnik, Vili Černovšek, Robi 
Lampreht in Edi Mauhler ml. V Beogradu je 
vskočil mladinec Milan Kušej, manjkala pa sta 
Edi Mauhler in Robi Lampreht.
Leta 1951 smo se vključili v ligaški sistem 
Odbojkarske zveze Slovenije. Prej se nismo 

mogli vključiti zaradi pomanjkljivosti igrišč na 
kopališču in pri Narodnem domu. Pri direktorju 
rudnika Valentinu Marinku smo dobili 
dovoljenje, da si lahko uredimo in uporabljamo 
za odbojko nekdanje teniško igrišče angleškega 
generalnega ravnatelja pri Bargetovi vili. 
Spomladi smo zmagali na kvalifikacijah za ligo v
Mariboru. Na tem tekmovanju smo doživeli dva 
posebna dogodka. Prvi je bil po športni plati prav 
nenavaden, drugi pa po svoje smešen in za igralce 
tudi »žalosten«. Na tekmovanju je nastopilo 
precej ekip, zato je trajalo ves dan. Ko se pred 
neko tekmo ogrevamo, je organizator pripravil 
popolnoma novo žogo. S posebnim užitkom jo 
je bilo že držati v roki. Mi smo tedaj imeli doma 
nekaj let staro žogo z zelo razvlečenim usnjem, 
tako da je bila prevelika za dobro igro, poleg tega 
pa še jajčaste oblike. Ko je Stanko Praznik dvignil 
to žogo Mirku Skudniku, jo je ta udaril bliskovito 
in tako močno v nasprotno polje, da ji je počila 
duša in usnje se je ob spuščajočem zvoku počasi 
sesedlo. Vsi, posebno igralci nasprotne ekipe, so 
ob tem, še nevidenem prizoru, onemeli. Prihiteli 
so tudi igralci drugih ekip in se čudili. Nam pa 
se je najbolj škoda zdelo le lepe žoge.
Tekmovanje je trajalo dolgo, kar smo predvidevali 
že doma. Tedaj je bilo za hrano, posebno za 
kruh in meso, še zelo hudo. Pri poslovodji 
rudniškega konzuma smo le izposlovali, da 
smo za popotnico kupili okoli 1,5 m dolg 
kolobar najcenejše salame, t.i. lovske klobase. 
Druge izbire tako ni bilo. Z dvema prijateljema, 
društvenima funkcionarjema, nas je bilo okoli 
10. Za opoldansko kosilo je vsak dobil kos 
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kruha in 10 cm dolg kos klobase. Ostanek pa 
smo shranili, da bi jo pojedli po tekmah. Zaradi 
precejšnjega števila ekip smo odigrali tri ali 
štiri tekme. Po zadnji, ki se je končala pozno 
popoldne, smo bili že precej utrujeni, predvsem 
pa lačni. Hitro se umijemo, nato pa pokličemo 
spremljevalca, ki sta pazila na opremo in hrano 
v garderobi, da pripravita klobaso za razrez. Pa 
sta prav z nedolžnim obrazom povedala, da je ni 
več. Na vprašanje, zakaj je ni, pa odgovorila: »Ja 
midva sva jo pojedla«. Tedaj se vsuje ob smehu 
in ogorčenju na njiju plaz obtožb: » A tako, mi 
smo se ves dan mučili, vidva pa sta medtem od 
časa do časa zginila v garderobo. Nato smo vaju 
videvali, ko sta prihajala na plano z vedno bolj 
sijočim licem ter si, mlaskajoč z jezikom, trebila 
iz zobovja ostanke mesa, kot se to videva po 

obilnem kosilu. Lačni, a vseeno zadovoljni, ker 
smo osvojili prvo mesto na turnirju in vse tekme 
zmagali z 2:0, se odpravimo na kolodvor. A 
zbadljivk na račun obeh tovarišev ni bilo konca 
vse do doma. Še pozneje smo se v športnih 
druščinah večkrat spominjali tega dogodka in 
ga pripovedovali mlajšim.
Nato smo v mariborskem delu 1. slovenske lige 
tudi zmagali, ko smo  z vsemi ekipami dobili 
igre s 3 : 0. Igrali so še Beton Celje, Slovenj 
Gradec, Fužinar Ravne, Kovinar in Železničar 
iz Maribora. Na finalnem srečanju obeh con v
Ljubljani osvojimo še naslov prvaka 1. slovenske 
lige. Na občnem zboru društva konec leta je bilo 
poudarjeno, da so vse stroške lige plačali igralci 
iz svojih žepov, saj društvo denarja ni imelo.
Leta 1952 so člani kot republiški prvaki prejšnjega 

Člansko in mladinsko moštvo leta 
1953; stojijo z leve: Janez Lednik, 

Edi Mauhler, Stanko Praznik, Peter 
Pistotnik, Mirko Skudnik in Štefan 
Lednik; čepijo: Jože Lednik, Milan 

Kušej, Boris Iglar, Anton Krajnc, 
Karel Mastek in Tomi Vevar
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leta nastopili v takoimenovani kvalitetni ligi 
Slovenije. To je bila v resnici ena od treh delov 
bivše enotne zvezne lige, ki se je to leto ukinila. 
V močni konkurenci so se uvrstili na 4. mesto za 
Poletom Maribor, Krimom in Železničarjem iz 
Ljubljane, a pred Novim mestom in Kamnikom. 
Moštvo so sestavljali Mirko Skudnik, Stanko 
Praznik, Janez Lednik, Štefan Lednik, Peter 
Pistotnik in Vili Černovšek. Po njegovem 
odhodu k vojakom se je vključil Karli Mastek. 
Nekajkrat pa sta vstopila v igro tudi mladinca 
Milan Kušej in Peter Grauf.
Naslednje leto 1953 so odbojkarji izstopili iz 
ligaških tekmovanja, ker so trije igralci morali k 
vojakom, eden pa je zbolel. Spet je bila ustanovljena 
enotna zvezna liga, mi pa bi morali ponovno igrati 
v mariborski coni deljene 1. lige. Po prvih obnovah 
na kopališču so tedaj društvo pestile velike 

finančne težave, saj je tam ravno pričelo graditi
novo upravno stavbo z bifejem, pripravljalo pa se je 
tudi na gradnjo modernega kegljišča. 
Moštvo smo začeli dopolnjevati z obetavnimi 
mladinci. S tako kombinirano ekipo smo nato 
nekaj let nastopali na manj številnih in cenejših 
tekmovanjih Zveze Partizan in na bližnjih 
turnirjih.
V nadaljevanju tega sporočila komentiramo 
samo nekatere dosežke v posameznih časovnih 
obdobjih, ne vseh, ki so navedeni v društvenih 
kronikah. Opravičujemo se tistim bivšim 
igralcem, ki so zato izpadli in niso navedeni v 
predstavitvi le nekaterih sestavov ekip.
Leta 1956 so se odbojkarji ponovno vkjučili v 
ligaško tekmovanje. Glede na mnoge zamenjave v 
sestavu ekip in zato njeno spremenljivo kakovost 
igrajo do leta 1977 izmenoma v deljeni drugi ali 

Ekipa Odbojkarskega kluba Mežica 
l. 1971; stojijo od leve: Janko Kušej, 
Stanko Škrubej, Viljem Blatnik, 
Rado Triplat, Mirko Rebula, Franc 
Bivšek; čepijo z leve: Jože Lednik, 
Herman Rigelnik, Srečko Triplat in 
Jože Arl; manjkajo »vojaki« Ivan 
Korošec, Miran Skudnik, Andrej 
Maze in Branko Veršnik.
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prvi slovenski ligi. Leta 1960 zasedejo v 1. ligi 
drugo mesto za tedaj vodilnim Fužinarjem, ki 
je bil že močno okrepljen s pridobljenimi tujimi 
igralci. Nato igrajo v Hočah na kvalifikacijskem
turnirju za vstop dveh ekip v novo osnovano 
drugo zvezno ligo. Naši  v hudih borbah osvojijo 1. 
mesto. Po tekmovanju po posredovanju vodstva 
Fužinarja pa ga izgubijo z diskvalifikacijo, češ da
naš igralec Tomaž Vevar ni pravilno registriran. 
Tako se je tedaj, poleg Hoč, Fužinar prvič pojavil 
v zvezni konkurnci. Zapisati pa je treba, da nas 
ta dogodek ni preveč prizadel, saj za drugo ligo 
nismo imeli niti denarja niti izkušenih igralcev. 
V Hočah so namreč igrali še nekateri starejši, ki 

so že nekaj časa izpregali od nastopov.
Naslednja leta pa se je le izoblikovalo jedro 
nadarjenih igralcev prvega moštva, ki je potem 
kar precej let nadaljevalo tradicijo mežiške 
odbojke. To so bili: Boris Iglar, Jože Lednik, 
Anton Krajnc, Herman Rigelnik, Franc Ipavic, 
Rado Iglar, Janez Juvan, Vlado Kac in Vili 
Blatnik. Pozneje so se jim pridružili še Janko 
Kušej, Stanko Škrubej, Jože Arl, Boris Magdič, 
Julko Pušnik, Franc Bivšek, Andrej Maze, Ernest 
Kasnik in drugi.
Žal ta generacija ni mogla razviti svojih resničnih 
sposobnosti, ker so bili najboljši na študiju v 
Ljubljani in niso redno trenirali, pogosto pa so 

Mlade odbojkarice po prvem 
nastopu l. 1969; stojijo od leve: 

Ida Breznik, Pavla Ledinek, 
Meta Jagodič, Nevenka 

Smolčnik, Dragica Mastek, Joža 
Vidovič; čepijo z leve: Milena 

Delalut, Lojzka Rebula, Mirjam 
Delalut, Nada Arl, Meta 

Lapanja in Anica Petrovič
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Ekipa mežiških mladink na 
republiškem prvenstvu v Mežici, 
kjer so osvojile drugo mesto; 
z leve: Veronika Triplat, Ida 
Breznik, Darja Borovčanin, Nada 
Arl, trener Andrej Maze, Dragica 
Mastek, Slavica Gračner, Ida 
Mališnik in Monca Brumen

Republiško prvenstvo v odbojki 
za pionirje junija 1971 na 
telovadišču v Mežici; desno 
Mežičani, od leve: Emil Jezernik 
št. 3, Mirko Jezernik št.1, Slavko 
Žlebnik št. 2
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zaradi izpitov manjkali tudi na tekmah. Svoj 
višek so dosegli leta 1963. Tedaj je moštvo zaradi 
opisanih težav spomladi vse tekme izgubilo. Čez 
počitnice pa so se dobro pripravili in jeseni vse 
tekme dobili. Posebno odmevna je bila zmaga nad 
moštvom Branika z državnim reprezentantom 
Skerbinekom na čelu.
Težave z menjavami igralcev in otežkočenimi 
treningi pa so se še nadaljevale, zato smo morali 
moštvo sproti krpati z novimi igralci, kot so 
bili nekaj časa Ivan Žagar, Erik Zmagaj, Tone 
Lakner, Franc Stopajnik, Jože Atelšek in drugi.
Že leta 1961 se je dobro uveljavila ekipa 
mladincev. Tega leta je v Hočah osvojila celo 

Izrez iz Kärtner Tageszeitung 5. decembra 1972

drugo mesto v Sloveniji. Herman Rigelnik pa je 
bil izbran v slovensko reprezentanco.
Odbojka se je že jeseni l. 1959 preselila z igrišča 
pri Bargetovi vili na dva svoja nova igrišča na 
Letnem telovadišču, ki ju  je društvo z lastnimi 
sredstvi in udarniškim delom svojih članov 
začelo graditi spomladi 1958. Prostor nam je 
pred svojo hidroelektrarno Pustnik odstopil 
Rudnik Mežica. Igrišče ob Bargetovi vili je bilo 
treba zapustiti, ker so nameravali ob njem in na 
prostoru današnjega otroškega vrtca zgraditi nov 
zdravstveni dom, kar pa se kasneje ni udejanilo.
Leta 1971 mladinci, kot edina slovenska ekipa, 
sodelujejo na državnem prvenstvu v Zagrebu. 
Osvojili so 6. mesto. Igrali so: Mirko Rebula, 
Ivan Korošec, Miran Skudnik, Brane Veršnik, 
Rado Triplat, Andrej Maze, Srečko Triplat, 
Mirko Jezernik in Slavko Žlebnik. Mirko Rebula 
je v letih 1970 in 1971 član slovenske mladinske 
reprezentance.
Iz te dobe je treba omeniti, da je mežiška odbojka 
prispevala k začetku in razvoju te panoge tudi 
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Obnovljena članska ekipa l. 1975 
pred telovadnico na Prevaljah; 
stojijo od leve: Branko Veršnik, 
Andrej Maze, trener Jože 
Gostenčnik, Rado Triplat, Mirko 
Jezernik, Robi Skudnik; čepijo 
z leve: Slavko Žlebnik, Miran 
Skudnik, Mirko Rebula, Viljem 
Blatnik in Emil Jezernik

Ekipa članov spomladi 1978, pred 
tekmo v 2. državni ligi; stojijo z 
leve: Marjan Trdina, Robi Skudnik, 
Mirko Jezernik, Janez Jezeršek, 
Emil Jezernik, Slavko Žlebnik, 
Andrej Maze; čepijo z leve: Mitja 
Lednik, Rudi Lasnik, Branko 
Veršnik in Mirko Rebula
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na avstrijskem Koroškem. Nekdanji načelnik 
telovadnega društva Sokol v Mežici in nekdaj 
dober odbojkar, Rupert Udir, je leta 1972 povabil 
naše odbojkarje, da pridejo v Beljak z dvema 
ekipama in tam odigrajo nekaj nizov v njihovi 
novi športni dvorani. Obenem je dosegel, da so 
se o tej predstavitvi na široko razpisali časopisi 
v Celovcu in Beljaku. Herman Rigelnik in Tomi 
Vevar pa sta bila naprošena, da opravita še nekaj 
treningov s takrat ustanovljenimi ekipami v 
Beljaku in Celovcu. Slično podporo smo nudili 
tudi nekaj pozneje ustanovljenemu slovenskemu 
klubu v Dobu pri Pliberku, ki pa danes, okrepljen 
s profesionalnimi igralci, igra v avstrijski odbojki 
kar vidno vlogo.
Leta 1972 se člani kot prvak 2. lige uvrstijo v 1. 
ligo. Tedaj je že veljal predpis, da se morajo tekme 
1. lige igrati izključno v dvoranah. S težavami 
smo proti plačilu dobili dovoljenje igrati tekme 

in imeti en trening na teden na Prevaljah v 
telovadnici, ki je komajda ustrezala zahtevam. 
Samo tekmovanje se je prestavilo na termin jesen  
spomlad, torej na »zimsko« obdobje. Tedaj je že 
nastopala pomlajena ekipa, pretežno mladincev, 
ki so zavzeto trenirali in vidno napredovali. 
Leta 1973 se nam je ponudil za trenerja Jože 
Gostenčnik, bivši izkušeni igralec Fužinarja. Ta 
je igro našega moštva v kratkem času takorekoč  
prerodil. Žal je ekipo zapustil že leta 1976.
Leta 1974 so mladinci za Fužinarjem spet na 2. 
mestu v Sloveniji. Jedro njihove ekipe so tedaj 
sestavljali Mirko Jezernik, Emil Jezernik, Slavko 
Žlebnik, Miran Avberšek, Alojz Gradišnik, 
Dušan Samec, Maksimiljan Fijačko, Drago 
Vidmar, Jože Krivec, Milan Krivograd in drugi. 
Večina te ekipe se je oblikovala iz pionirske 
vrste, ki je leta 1971 na republiškem prvenstvu v 
Mežici osvojila 3. mesto.

Ekipa članov septembra 1979 na 
pripravah v Bovcu, stojijo z leve: 
Marjan Trdina, Branko Veršnik, 

Slavko Žlebnik, Emil Jezernik, 
trener Branko Golob, Marjan 

Lupša; čepijo z leve: Andrej 
Žlebnik, Janko Plešnik, Rudi 
Lasnik, Andrej Maze, Mitja 

Lednik in Željko Lednik
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Leta 1975 osvojijo naše pionirke v Mariboru 2. 
mesto v Sloveniji. V naslednjih letih tak uspeh še 
večkrat ponovijo. Leta 1977 se člani kot prvaki 
slovenske lige uvrstijo v 2. zvezno ligo  zahod. 
Istega leta se uvrste članice v 1. slovensko ligo. 
Lojzka Rebula pa je tega leta kot mladinka v slo-
venski reprezentanci.
Z vstopom članov v 2. zvezno ligo se začenja 
novo obdobje mežiške odbojke. V tej močni 
konkurenci začenjamo takorekoč z mladinskim 
moštvom, ki se mora spopadati z izkušenimi 
ekipami iz Reke, Zagreba, Karlovca, Siska, Pa-
kraca, Fužinarja, Salonita itd. Na srečo se nam je 
tedaj ponudil za trenerja Branko Golob z Raven, 
ki je ekipo uspešno pripravljal in vodil do začet-
ka leta 1984.
Ekipo, ki je Mežico ponovno predstavljala v širši 
Jugoslaviji, so sprva sestavljali Mirko Jezernik, 
Emil Jezernik, Marjan Trdina, Slavko Žlebnik, 
Branko Veršnik, Mirko Rebula, Janez Jezeršek, 
Miran Skudnik, Andrej Maze, Robi Skudnik, 
Rado Triplat in Marjan Lupša. Kmalu se jim 
pridružijo mlajši Rudi Lasnik, Mitja Lednik, 
Željko Lednik, Boris Skudnik, Janko Plešnik, 
Andrej Žlebnik, Rudi Krajnc, Darko Iglar, Ivo 
Beondič, Bogdan Pupavac, Andrej  Jakob in 
Miran Borko.
Tekme 2. lige začenjamo spomladi 1978 v 
pravkar zgrajeni novi športni dvorani. V zvezi 
s postavitvijo te dvorane je zanimivo omeniti 
športno-politične spletke, ki so se ob tem 
dogajale. Ko se je razvedelo, da bo mežiška 
dvorana večja kot že zgrajena na Ravnah, se je 
v nekaterih krogih pojavil preplah. Pri ravenski 

so menda pozabili, da mora biti igralna ploskev 
40 x 20 m daljša in širša še za predpisano širino 
avtov. In tako v ravenski dvorani niso dovoljene 
uradne tekme v rokometu in malem nogometu, 
kar je škoda, saj je ta dvorana drugače zelo 
dobro opremljena. Na sestankih, ki so se začeli 
tudi po »politični liniji«, so nekateri takorekoč 
zahtevali, da mora biti mežiška dvorana manjša 
od projektirane. Vsi vabljeni športni delavci 
iz sosednjih krajev so poslušno pritrjevali 
zahtevam nasprotnikov večje dvorane v Mežici. 

Izrezek iz časopisa VEČER aprila 1982
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Ekipa članskega moštva na 
gostovanju v Mostarju 9.10.1983; 

stojijo z leve: Janko Plešnik, 
Boris Skudnik, Slavko Žlebnik, 
Bogdan Pupavac, Mitja Lednik 

in trener Franc Golob. V spodnji 
vrsti z leve: Mirko Jezernik, 

Marjan Lupša, Andrej Jakob, 
Sašo Vidmar in Rudi Lasnik.

V članski ekipi pa so leta 1989 
Ivo Beodič, Boris Skudnik, Janko 

Plešnik, Andrej Jakob, Igor 
Kasnik, Mitja Lednik, Miran 

Borko, Sašo Vidmar, Bojan 
Ivartnik, Miran Šumah, Aleš 

Krištof in trener Mirko Rebula. Ravne 25.3.1989
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Moška ekipa spomladi 1992; stojijo 
z leve: trener Bojan Ivartnik, Janko 
Plešnik, Bogdan Pupavac, Andrej 
Jakob, Rok Iglar, Ivo Beondič; v 
spodnji vrsti Tomaž Kramljak, 
Samo Podhostnik Matej Kasnik, 
Sašo Vidmar, Marjan Oprešnik in 
Andrej Kovač

Od vodstev športnih funkcionarjev pa je mežiški 
projekt odločno podprl le predsednik TKS  Jože 
Šater. Piscu tega sestavka, tedaj predsednika 
TVD Partizan Mežica in članu odbora za 
gradnjo dvorane, je bilo od nekod celo po 
telefonu sporočeno, da tako velike telovadnice 
v Mežici ne sme biti, ker je tudi Železarna 
Ravne proti njej! Dvorano smo Mežičani vseeno 
dogradili, čeprav v zelo ceneni izvedbi. V celoti 
je bila plačana iz sredstev mežiškega krajevnega 
samoprispevka in začetne dotacije rudnika. Ta 
pa je čez nekaj let prav enako dotacijo prispeval 
tudi za novo telovadnico v Črni. V dvorani ni 
torej nič železarniškega denarja, niti »skupnih« 
sredstev takratne občine. Ob tem se je šlo kar 
molče mimo tega, da je Mežica skozi t.i. občinske 
samoprispevke vsa prejšna leta pomagala graditi 

šole in razne druge objekte v drugih krajih 
doline, sama pa od teh samoprispevkov ni dobila 
prav nič. Toda glej! Na slovesni otvoritvi mežiške 
športne dvorane je bil zbran tudi cvet nekdanje 
komunske politike. In slavnostni govornik, prej 
vodja razprav o nepotrebnosti velike dvorane 
v Mežici, je vzneseno govoril, kako »smo« to 
največjo dvorano le uspeli dograditi.
Mladinci iz prej navedenega moštva osvojijo 
leta 1980 prvenstvo Slovenije. 1. maja leta 1981 
sodelujejo na turnirju Bratstva in enotnosti 
v  Beogradu. Tam so najbolje uvrščeni od treh 
slovenskih ekip. V tem letu sta se v mladinsko 
reprezentanco Jugoslavije uvrstila Boris Skudnik 
in Janko Plešnik, Boris Skudnik kasneje zaradi 
bolezni ne odpotuje na kvalifikacije za evropsko
prvenstvo na Švedsko, Janko Plešnik pa se med 
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možnostima opravljati maturo v rednem roku ali 
odpotovati na evropsko prvenstvo na Švedsko, 
odloči za prvo. 
Mladinci leta 1982 ponovno osvojijo slovensko 
prvenstvo. V tem času tvorijo jedro reprezentance 
Slovenije, saj so v njenem sestavu Boris Skudnik, 
Rudi Lasnik, Janko Plešnik, Sašo Vidmar in 
Darko Iglar. Člani leta 1982 osvoje 1. mesto v 2. 
zvezni ligi. Uvrste se v 1. b zvezno ligo, ki je bila 
tega leta na novo ustanovljena in je združevala 
najboljše ekipe Slovenije, Hrvaške ter Bosne in 
Hercegovine. Tekmovalne poti se podaljšajo do 
Sarajeva, Mostarja, Bihača, Bijeline, ... .
Leta 1983 naši člani zasedejo v tej ligi 5. mesto 
in so najbolje uvrščena slovenska ekipa, pred 
Fužinarjem in Salonitom. 
1. b liga se nato ukine, v letu 1984 in 1985 igramo 
ponovno v 2. zvezni ligi. Iz nje smo izpadli, ker 

so se tedaj v njo vrnile tri ekipe iz 1. zvezne lige.
V naslednjih letih igrajo naši člani in članice 
spet v 1. ali 2. slovenski ligi. Nadaljuje se tudi 
menjava igralcev. Pojavljajo se prestopi naših 
igralcev v druge klube z vabljivejšimi razmerami. 
Tako so, naprimer, k Fužinarju prestopili Janko 
Plešnik, Ivo Beondič, Igor Kasnik, kasneje še 
Boris Skudnik. Večina se leta 1988 vrne.
Leta 1987 sestavljajo ekipo članic igralke 
Veronika Triplat, Nevenka Forstner, Jasmina 
Markovič, Meta Sveršina, Helga Krivec, Leonida 
Kadiš, Marjeta Korošec, Andreja Božič in Petra 
Puhner. Že leta 1991 nastopi močno pomlajena 
ekipa, v kateri igrajo Bogdan Pupavac, Ivo 
Beodič, Janko Plešnik, Andrej Jakob, Igor 
Kasnik, Miran Šumah, Rok Iglar, Ivo Beondič, 
Robi Navotnik, Samo Podhostnik, Matej Kasnik, 
Marjan Oprešnik, Andrej Kovač in drugi.
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Z osamosvojitvijo Slovenije so v naslednjem 
letu 1992 v športu in seveda tudi v odbojki 
nastale precejšnje spremembe. Bivše republiške 
športne zveze so postale samostojne državne 
zveze. Organizacijske povezave in tekmovalni 
sistemi z enotnim jugoslovanskim prostorom 
so se ukinili. Nekaterim športom je postalo v 
majhni Sloveniji pretesno, zlasti nogometašem, 
košarkarjem in rokometašem, saj je Jugoslavija 

predstavljala v igrah z žogo svetovno velesilo. 
Zato so se takorekoč množično začeli napajati  
z igralci iz južnih republik in skušali dosegati 
kakovost bivših enotnih lig. Odtlej se tudi v 
odbojki razširja pojav profesionalizma vrhunskih 
ekip z dobro plačanimi trenerji in igralci. 
Odbojkarska igra je sicer napredovala, ko klubi 
prikazujejo svojo kupljeno kvaliteto. A to gre 
na račun velikih denarjev, ki pa ga tako močno 

Ekipa članic 6.4.1996 po tekmi 
s Kamnikom, ko so se ponovno 
uvrstile v 2. DOL;
stojijo z leve: Jožica Krivec, 
Karmen Sedovšek, Petra Kramolc, 
Saša Zmagaj, Veronika Triplat, 
Anica Peršak; 
spredaj z leve: trener Mitja 
Lednik, Nevenka Lednik, Renata 
Podjaveršek, Alojzija Dobrodel

v samostojni sloveniji
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Srečanje igralk več generacij 
maja 1998; stojijo z leve: Petra 

Puhner, Maja Knez, Zdenka 
Gostenčnik, Marjeta Korošec, 
Helga Krivec, Lojzka Barbič, 

Nevenka Lednik, Andreja 
Kok, Vida Podričnik; spredaj 
z leve: Petra Kramolc, Monca 
Čolnik, Ana Mlačnik, Metka 

Ciganović, Tjaša Dimec, Maja 
Ivartnik, Veronika Triplat, 
Anica Peršak, Maja Kaker, 

Marjana Sonjak, Renata 
Podjaveršek, Marjana Kebić, 

Darja Borko, Danica Gošnjak

Ženska ekipa jeseni 1999; stojijo 
z leve: trener Mirko Rebula, 

Veronika Triplat, Tjaša Dimec, 
Karmen Sedovšek, Anica Peršak, 

Paulina Strmčnik, Nevenka 
Lednik, Klavdija Konečnik; 
čepijo z leve: Žana Ramšak, 
Andreja Podjaveršek, Maja 

Ivartnik, Renata Podjaveršek in 
Ana Mlačnik
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Ekipa mlajših dečkov 22.5.1999 na 
finalnem turnirju v mini odbojki,
ko so postali državni prvaki; stojijo 
z leve: trener Mitja Lednik, Mark 
Maze, Grega Triplat, Jure Ivartnik, 
Nejc Plešnik; ležita Urh Lednik in 
Miha Obreza

Po finalnem turniju 12.5.2001
v Mežici, kjer je ekipa starejših 
dečkov osvojila drugo mesto; 
stojijo z leve: Igor Krivec, Boštjan 
Slodej, Marko Stanimiroviæ, Jure 
Ivartnik, Grega Triplat, Mark 
Maze, trener Sašo Vidmar, čepijo 
Tadej Breznik, Nejc Plešnik, Jan 
Potočnik, Urh Lednik, Miha 
Obreza in Rok Mandl
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primankuje v manjših društvih, kjer morajo 
s trudom vzgajati množico mladih, če hočejo 
z leti dočakati morda dva ali tri nadpovprečne 
igralce.
Tudi v našem društvu so se že prej, še v dobi 
splošnega amaterizma, pojavljali primeri 
prestopov domačih igralcev v bogatejše in bolje 
organizirane sredine, pač v želji po osebnem 
napredovanju. Omenili smo že prestop nejkaj 
naših mladincev v OK Fužinar. Ta pa je že veliko 
prej za nekaj sezon pridobil celo naša najboljša 
tedanja igralca Borisa Iglarja in Jožeta Lednika. 
Pozneje so odšle na Ravne še naše najboljše 
igralke Barbičeva,Triplatova in Markovičeva, 
kar je predstavljalo za našo žensko dobojko 
velik udarec. Izpred nekaj let so znani prehodi 
Borisa Skudnika in mladinskega reprezentanta 

Mihe Kosla v OK DOB v Avstrijo, nato še, 
tudi mladinske reprezentantke, Tjaše Dimec v 
Kamnik. Zaradi želje po vključitvi v vrhunsko 
odbojko in po prizadevanju mariborskih 
funkcionarjev pa je že pred tem v OK Paloma 
Branik prestopila naša najboljša igralka, 
mladinska reprezentantka Petra Kramolc. Tam 
se je razvila v eno najboljših slovenskih igralk. 
Kariero je nadaljevala v Španiji in Italiji ter se 
leta 2004 ponovno vrnila v Ljubljano h klubu 
slovenskih prvakinj.
Poleg opisanih sprememb v »vrhunski « odbojki 
so se v tej dobi uveljavile še druge novosti, 
bolj pomembne za odbojko ter njeno večjo 
množičnost. Najprej so bile ustanovljene tri 
republiške lige. Prva nadomešča bivšo zvezno 
ligo in je, z malimi izjemami, takorekoč poklicna. 

Ekipa starejših deklic 4.2.2002;
stojijo z leve: Špela Plešnik, Maja 
Ošlak, Zala Janet, Maja Lipovič, 

Zdenka Konečnik, Romana 
Vončina, trener Mirko Rebula; 

spredaj z leve Petra Stane, Tina 
Fink, Sara Šmigoc, Eva Breznik in 

Polona Hercog
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Druga liga je nekdanja prva republiška liga in 
tudi ta je precej okužena s profesionalizmom. 
Tretji ligi sta dve, vzhodna in zahodna. 
Najvažnejše določilo pa je, da morajo ekipe, ki 
igrajo v višjih članskih ligah, obvezno nastopati 
tudi v kategoriji mladih, mladincev/mladink, 
kadetov/kadetinj ter dečkov in deklic. Vse to 
je potrojilo število odbojkarjev v ligah in tudi 
število tekmovanj. Obenem pa to zahteva tudi 
precej več organizacijskih in finačnih naporov.

Naše društvo se že ves čas trudi nastopati v vseh 
navedenih kategorijah z moškimi in ženskami. 
Sistemu opisanih tekmovaj so se pridružila še 
vse bolj razširjena tekmovanja šolskih ekip, 
ki jih večinoma sestavljajo igralci klubskih 
ekip. Tako so naši pionirji že davnega leta 
1978 kot ekipa šole osvojili prvenstvo osnovnih 

šol Slovenije, enake uspehe pa so dosegle tudi 
pionirke.

Uspešno delo z mladimi in najmlajšimi ter 
plodno sodelovanje s šolsko športno vzgojo 
je rodilo zadnja leta nekaj izjemnih uspehov. 
Tako so mlajši dečki na finalnem turnirju mini
odbojke v Mežici leta 1999 osvojili prvo mesto v 
Sloveniji.

Nato so dečki v sezoni 2000/2001 osvojili 
prvenstvo osnovnih šol na zaključnem turnirju 
v Mežici. Istega leta so kot klubska ekipa dosegli 
drugo mesto v Sloveniji na zaključnem turnirju, 
ki je prav tako potekal v Mežici.

Tega leta so drugo mesto v Sloveniji zasedli tudi 
mlajši dečki v mali odbojki. V naslednji sezoni 

Moška ekipa v sezoni 2003/2004;
stojijo z leve: trener Bojan 
Ivartnik, Blaž Merkač, Mitja 
Hercog, Ožbalt Zmagaj, Robert 
Stane, Jure Ivartnik, Rok Iglar; 
spredaj z leve: Aleš Merkač, 
Primož Kebič, Miha Obreza, 
Matej Glavica, Aziz Lesnik in 
Aleš Štumfl.
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2001/2002 so kadeti na finalnem turnirju, spet
v Mežici, zasedli prvo mesto pred ekipami 
Žužemberka, Maribora in Salonita  iz Kanala. 
V sezoni 2002/2003 so kadeti ponovno drugi 
v Sloveniji. V sezoni 2003/2004 osvojijo 
kadetinje na finalu v Mariboru tretje mesto v
Sloveniji, mladinci pa četrto mesto. Zanimivo je 
poudariti, da se zadnja leta, kar so organizirana 
bolj množična ligaška tekmovanja za mlade, 
srečujejo naši dečki in fantje na finalnih
državnih turnirjih največkrat z ekipami 
znanih odbojkarskih središč Maribora, Raven 
in Kanala, s katerimi nas že desetletja vežejo 
odbojkarske vezi. Pač dokaz, da se v teh okoljih 
že dolgo uspešno dela z mladimi. 
Že nekaj let pa klub prijateljsko sodeluje tudi z 
zamejskimi odbojkarji društva Sloga iz Opčin 
pri Trstu, ki pod vodstvom prof. Peterlina že leta 
prihajajo na priprave v Mežico.
Za naštete uspehe pa se je zahvaliti nadarjeni 
generaciji mladih, na čelu z Juretom Ivartnikom, 
ki je že vrsto let član slovenske reprezentance, 
od kategorije dečkov, do kadetov in mladincev. 
Jedro ekipe, ki je večinoma igrala že pri dečkih, 
nato pa do danes postopoma prehajala v starejše 
sestave, tvorijo poleg Jureta še: Azis Lesnik, 
Matej Glavica, Mark Maze, Miha Obreza, Nejc 
Plešnik, Boštjan Slodej, Tadej Breznik, Damjan 
Praznik, Urh Lednik in Igor Krivec. Tudi Nejc 
Plešnik, Igor Krivec in Damjan Praznik so danes 
v širšem sestavu kadetske vrste Slovenije.

Seveda pa tako razvejan sistem tekmovanj in 
trenigov tudi s tremi ekipami v dvorani zahteva 

veliko več napora od vodstva in trenerjev. Vsako 
leto se v vadbo vključi kopica novih dečkov in 
deklic, ki jih je treba najprej naučiti tehnike 
obvladovanja žoge, kar prinese potem veselje do 
igre. To pa traja več let. S prehajanjem v starejše 
skupine jih nekaj vseskozi odpade, največ po 
končani osnovni šoli. Manj se jih znajde še 
med mladinci in mladinkami kot že zgrajeni 
tekmovalci ali tekmovalke.

Obsežni programi vadbe in tekmovanj za 
kraj in mlade fante ter dekleta pomenijo 
veliko vrednoto, saj se veliko mladih oziroma 
najmlajših navaja na vzgojno in strokovno 
zahtevno vadbo večkrat na teden, skozi celo leto. 
Dekleta in fantje so tako najbolje »zavarovani« 
pred velikim vplivom »lahkega« sodobnega 
življenja.

Zadnjih nekaj let so v ligaških ekipah naših 
članov in članic nastopali naslednji igralci: 
Damir Ocepek, Mitja Hercog, Rajko Kos, Aleš 
Štumfl, Marko Rožej, Rok Iglar, Primož Kebič,
Aziz Lesnik, Jure Ivartnik, Robert Stane, Matej 
Glavica, Blaž Merkač, Aleš Merkač, Ožbej 
Zmagaj, Rok Španžel, Miha Obreza, Nejc Plešnik 
in Mark Maze. Za dekleta pa: Veronika Triplat, 
Nevenka Lednik, Karmen Sedovšek, Anica 
Peršak, Saša Zmagaj, Jožica Krivec, Renata 
Podjaveršek, Maja Ivartnik, Klavdija Konečnik, 
Pavlina Strmčnik, Andreja Podjaveršek, Tjaša 
Dimec, Tanja Šepul, Maja Lipovič, Zala Janet, 
Tina Fink, Sara Šmigoc, Eva Breznik, Žana 
Ramšak in Romana Vončina.
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Krajšani izpis iz društvene kronike s 
pomembnejšimi mejniki in dosežki 
mežiške odbojke

- Odbojka se igra v Mežici nepretrgoma od 
leta 1930 do danes.

- Leta 1930 prično z odbojko pri telovadnem 
društvu Sokol, nekaj kasneje se z njo 
ukvarjajo tudi pri društvu Vzajemnost in 
pri fantovskem odseku Prosvetnega društva. 
Za razvedrilo se igra odbojka od leta 1936 
na letnem kopališču, že prej pa ob delavskih 
stanovanjih pri »rdečem konzumu«. Igrajo jo 
moški in ženske, stari in mladi.

- Leta 1938 mlajši mladinci fantovskega odseka 
prikažejo na zvezinem prvenstvu najboljšo 
igro.

- Leta 1946 so člani prvaki koroškega 
okraja, na okrožnem prvenstvu 
v Mariboru so drugi, na prvem 
povojnem prvenstvu Slovenije v 
Celju pa osvoje 4. mesto za ekipami iz 
Ljubljane in Maribora.

- Leta 1949 članska ekipa osvoji prvo 

mesto na tekmovanju rudnikov Jugoslavije 
v odbojki. Mirko Skudnik je v državni 
reprezentanci Jugoslavije.

- Leta 1950 članska ekipa osvoji prvo mesto 
v odbojki med telovadnimi društvi okraja, 
okrožja, Slovenije in Jugoslavije (v Osijeku).

- Leta 1951 članska ekipa osvoji enaka 
prvenstva kot prejšnje leto, vključno z 
državnim prvenstvom v Beogradu. Osvoji 
tudi prvo mesto v slovenski ligi. 

- Leta 1952 igra članska ekipa v razdeljeni 
zvezni ligi, v kateri osvoji 4. mesto za ekipami 
iz Ljubljane in Maribora.

- Od leta 1956 nekaj let izmenoma igrajo člani v 
pokrajinski, 2. slovenski ali 1. slovenski ligi.

kronika

Odbojkarsko igrišče je bilo njihov 
drugi dom; od leve: Jože Lednik, 

Vili Blatnik, Anton Krajnc, Herman 
Rigelnik, Rado Iglar, Boris Iglar in 

Franc Ipavec okoli leta 1960.
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- Leta 1961 mladinci osvoje 2. mesto v 
Sloveniji.

- Leta 1971 mladinci ponovno osvoje 2. mesto 
v Sloveniji, na državnem prvenstvu v Zagrebu 
pa so šesti.

- Leta 1973 mladinci osvoje 2. mesto v Sloveniji. 
V Mežici organiziramo slovensko prvenstvo 
za mladinke. Naše osvoje 2. mesto.

- Leta 1974 so mladinci ponovno drugi v 
Sloveniji.

- Leta 1975 pionirke Mežice dosežejo 2. mesto 
v Sloveniji. Članice se vklučijo v ligaška 
tekmovanja in od takrat igrajo nepretrgoma 
v prvi, drugi ali tretji slovenski ligi.

- Leta 1977 osvoje člani prvenstvo slovenske 
lige in se uvrste v 2. zvezno ligo.

- Leta 1978 so pionirji prvaki Slovenije.
- Leta 1979 mladinci osvoje 3. mesto v 

Sloveniji.
- Leta 1980 so mladinci prvaki 

Slovenije.
- Leta 1981 mladinci osvoje na zveznem 

turnirju Bratstva in enotnosti v 
Beogradu kot najboljša slovenska 
ekipa 9. mesto. Člani pa so pokalni 
prvaki Slovenije.

- Leta 1982 člani postanejo prvaki 2. 

zvezne lige in se uvrste v 1.b zvezno ligo. 
Mladinci so ponovno prvaki Slovenije.

- Leta 1983 so člani v 1b. Zvezni ligi najbolje 
uvrščena slovenska ekipa. V njej so še Fužinar 
Branik in Bled.

- Leta 1985 nastopajo člani ponovno v 1. 
slovenski  ligi.

- Leta 1986 so pionirke Mežice prve v Sloveniji 
med ekipami osnovnih šol.

- Leta 1996 so pionirke Mežice tretje v Sloveniji 
med ekipami osnovnih šol.

- Leta 1997 nastopa v ligah osem ekip mežiške 
odbojke, in sicer člani, članice, mladinci, 
mladinke, kadeti, kadetinje, dečki in deklice.

- Leta 1999 postanejo mlajši dečki prvaki 
Slovenije v mali odbojki.

- Leta 2000 dosežejo mlajše deklice 2. mesto v 
mali odbojki v Sloveniji. V slovenskih ligah 
je vključeno deset društvenih ekip od ml. 

Veronika Triplat, Petra Puhner, Marjeta 
Korošec, Nevenka Forstner, Leonida 

Kadiš, Jasmina Markovič, trener Ivan 
Mlinar; z leve čepita: Helga Krivec in 

Nevenka Markovič na turnirju v Črni 
na Koroškem l. 1989



36

dečkov in ml. deklic do članov in članic.
- Leta 2001 osvojijo dečki prvenstvo osnovnih 

šol Slovenije. V klubski konkurenci pa so 
zasedli 2. mesto. Mlajši dečki pa v mali 
odbojki zasedejo 2. mesto v Sloveniji.

- Leta 2002 postanejo kadeti državni prvaki. 
Člani pa so prvaki 3. državne lige – vzhod. 
Tako so po sedmih letih ponovno v 2. državni 
ligi.

- Leta 2003 so kadeti drugi v Sloveniji.
- Leta 2004 so kadetinje tretje v finalu

državnega prvenstva v Mariboru, mladinci 
pa četrti na finalnem turnirju v Mežici.

- Leta 2005 so mladinci ponovno podoprvaki 
Slovenije.

Za vso obsežno in neprekinjeno delovanje 
mežiške odbojke, od prvih začetkov do danes, so 

gotovo najbolj zaslužni požrtvovalni funkcionarji 
društva, voditelji odbojke in trenerji. Najbrž ne 
bo odveč, da njihov delež iztrgamo pozabi in jih 
poimensko navedemo vse od leta 1945 naprej.
Sprva in do leta 1968 so odbojko vodili referenti , 
enako kot druge panoge v društvu. To so bili: leta 
1945 Vinko Strmčnik, jeseni 1946 Janez Lednik, 
1947 Slavko Papler, od 1948 pa do pomladi 1949 
Vinko Strmčnik, 1950 do 1955 Janez Lednik, 
jeseni 1956 Edi Mauhler ml., 1956 Štefan Lednik, 
1957 do 1962 Stanko Praznik, trener pa je bil Edi 
Mauhler, 1963 do 1966 referent in trener Štefan 
Lednik, od 1967 do 1973 Jože Lednik. Članice je 
vodila od leta 1945 do 1948 Rezka Medl, od 1949 
do 1950 pa Nada Dvornik.
Od leta 1968 je pri odbojki vključenih po več 
trenerjev, ker so poleg članov in članic pričele 
bolj redno trenirati tudi druge ekipe.

- 1968; trenerji: za člane Jože Lednik 
in Ivan Mlačnik, za mladince Vili 
Blatnik;

- 1969; trenerji: za člane Franc Bivšek in 
Tomaž Vevar, za dekleta Ivan Vinkl, za 
mladince Vili Blatnik in Franc Bivšek;

- 1970; trenerji: za člane Jože Lednik, za 
dekleta Ivan Vinkl, za mladince Franc 
Bivšek;

Ekipa mlajših dečkov na turnirju v 
Braslovčah 5.4.2003; stojijo z leve: Dalibor 
Stevanović, Lovro Štrucl, Anej Lešnik, trener 
Damir Ocepek, Jure Kasnik, Saša Ciganović; 
spredaj z leve: Andraž Karničnik, Nace 
Lednik, Andrej Jež in Jon Petek.
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- 1971; trenerji: za člane Jože Lednik, za dekleta 
Ivan Vinkl in Tomaž Vevar, za mladince 
Franc Bivšek;

- 1972; trenerji: za člane Jože Lednik, za dekleta 
Ivan Vinkl in Andrej Maze, za mladince 
Franc Bivšek;

- 1973; trenerji: za člane spomladi Herman 
Rigelnik, od jeseni Jože Gostenčnik.

Leta 1973 se sekcija za odbojko s predsednikom 
in odborom preoblikuje v Odbojkarski klub 
Mežica. Tako je bil predsednik od leta 1974 do 
leta 1984 Mirko Skudnik, sekretar pa od tega 
leta do 1993 Andrej Maze.

- 1974; trenerji: za člane Jože Gostenčnik, za 
članice Jože Arl, za mladince Franc Bivšek;

- 1975; trenerji: za člane Jože Gostenčnik, za 
članice Jože Arl, za mladince in pionirje Vili 
Blatnik in Frac Bivšek;

- 1976; trenerji: do jeseni Jože 
Gostenčnik, nato Mirko Rebula, za 
članice Jože Arl, za mladince Mirko 
Rebula in delno Vili Blatnik;

- 1977; trenerji: za člane spomladi 
Mirko Rebula, jeseni Mirko Jezernik, 
za članice Ivan Mlinar, za mladince 
Mirko Jezernik;

- 1978; trenerji: za člane Mirko Jezernik, za 
članice Ivan Mlinar, za mladince Mirko 
Jezernik;

- 1979; trenerji: za člane spomladi Mirko 
Jezernik, od jeseni Branko Golob, za članice 
Ivan Mlinar, za mladince Mirko Rebula;

- 1980 do 1983: trenerji; za člane Branko 
Golob, za članice Ivan Mlinar, za mladince 
Mirko Rebula;

- 1984 predsednik Odbojkarskega kluba od 
tega leta do 1992 je Boris Iglar;

- 1984; trenerji: za člane spomladi Branko 
Golob, jeseni Mirko Jezernik, za članice 
Ivan Mlinar, za mladince Slavko Žlebnik, za 
pionirje Vili Blatnik;

- 1985; trenerji: za člane Mirko Jezernik, za 
članice Ivan Mlinar, za pionirje Vili Blatnik;

- 1986; trenerji; za člane Mirko Jezernik, za 

Ekipa starejših deklic v sezoni 2003/2004;
stojijo z leve: Zala Verbole, Samra Ičanović, 

Špela Tuksar, Katarina Perčič, Nika 
Pustoslemšek, Katarina Telček, trener Mirko 

Rebula; spredaj z leve: Katarina Praper, 
Hasnija Šekić, Saldina Marmarac, Neža 

Mandl in Tjaša Jevšnikar
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članice Ivan Mlinar, za mladince Andrej 
Maze, za pionirje Vili Blatnik;

- 1987; trenerji: za člane spomladi Mirko 
Jezernik, jeseni Mirko Rebula, za članice 
Ivan Mlinar, za mladince Andrej Maze, za 
pionirje Vili Blatnik, za pionirke Ivan Mlinar 
in Nevenka Forstner;

- 1988; trenerji: za člane Mirko Rebula, za članice 
Veronika Triplat in Ivan Mlinar, za pionirke 
Nevenka Forstner, jeseni Mitja Lednik

- 1989; trenerji: za člane Mirko Rebula, za 
članice Veronika Triplat in Ivan Mlinar;

- 1990; trenerji: za člane Mitja Lednik, za 
članice Veronika Triplat in Ivan Mlinar, za 
mladince v jeseni Slavko Žlebnik, za pionirje 
Mirko Rebula, za pionirke Tomi Vevar;

- 1991; trenerji: za člane spomladi Mitja 
Lednik, jeseni Bojan Ivartnik, za članice 
Veronika Triplat in Ivan Mlinar, za pionirje 
Mirko Rebula, za pionirke Mitja Lednik;

- 1992; trenerji: za člane Bojan Ivartnik, za 
članice Mitja Lednik, za kadete Ivo Beondič, za 
pionirje Mirko Rebula, za pionirke Veronika 
Triplat. Od tega leta do 1994 je predsednik 
Odbojkarskega kluba Marjan Sušnik;

- 1993; trenerji: za člane spomladi Bojan 
Ivartnik, jeseni Mirko Jezernik, za članice 
Mitja Lednik, za kadete Janko Plešnik, za 
pionirje Mirko Rebula, za pionirke Ivo 
Beondič;

- 1994; trenerji; za člane Slavko Žlebnik, za 
članice Mitja Lednik, za kadete Janko Plešnik, 
za pionirje Mirko Rebula in za pionirke Ivo 
Beondič; 

- 1995 in 1996 je predsednik Odbojkarskega 
kluba Sašo Vidmar, sekretarske posle pa vodi 
odtlej pa do danes Mitja Lednik; 

- 1995; trenerji: za člane Slavko Žlebnik, za 
članice Mitja Lednik, za pionirje Mirko 
Rebula, za pionirke Ivo Beondič; 

- 1996; trenerji: za člane spomladi Slavko 
Žlebnik, jeseni Bogdan Pupavac, članice 
Mitja Lednik, za pionirje Mirko Rebula, za 
kadetinje in pionirke Ivo Beondič; 

- 1996 od jeseni do spomladi 1997 je predsednik 
Odbojkarskega kluba Igor Kasnik. Od 
spomladi 1997 do danes pa je predsednik 
Odbojkarskega kluba Mitja Lednik;

- 1997; trenerji: za člane Bogdan Pupavac, 
za članice Mitja Lednik, za kadete in dečke 
Mirko Rebula, za kadetinje in deklice Ivo 
Beondič;

- 1998; trenerji: za člane Bogdan Pupavac, 
za članice spomladi Mitja Lednik od jeseni 
Mirko Rebula, za kadete in dečke spomladi 
Mirko Rebula, jeseni Mitja Lednik, za 
kadetinje in deklice Ivo Beondič;

- 1999; trenerji: za člane od jeseni Bojan 
Ivartnik, za članice Mirko Rebula, za kadete 
in dečke Sašo Vidmar, za kadetinje in deklice 
Ivo Beondič, za mlajše dečke Mitja Lednik;

- 2000; trenerji: za člane Bogdan Pupavac, 
za članice Mirko Rebula, za mladince in 
kadete Mitja Lednik, za dečke Sašo Vidmar, 
za kadetinje Veronika Triplat, za starejše in 
mlajše deklice Ivo Beondič;

- 2001; trenerji: za člane spomladi Bogdan 
Pupavac, jeseni Bojan Ivartnik, za članice 
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spomladi Mirko Rebula, jeseni Ivo Beondič, 
za kadete in mladince spomladi Mitja Lednik, 
jeseni Bojan Ivartnik, za starejše in mlajše 
dečke Sašo Vidmar, za mladinke in kadetinje 
jeseni Ivo Beondič, za deklice Mirko Rebula, 
za mlajše deklice od jeseni Veronika Triplat;

- 2002; trenerji: za člane, mladince in kadete 
Bojan Ivartnik, za čalnice, mladinke in 
kadetinje Ivo Beondič, za dečke Sašo Vidmar, 
za mlajše dečke Damir Ocepek, za deklice 
Mirko Rebula, za mlajše deklice Veronika 
Triplat;

- 2003 in  spomladi 2004; trenerji: za člane 
in mladince Bojan Ivartnik, za članice in 
mladinke Ivo Beondič, za kadete in mlajše 
dečke Damir Ocepek, za dečke Sašo Vidmar, 
za kadetinje in deklice Mirko Rebula, za mlajše 
deklice Veronika Triplat.

Iz seznama je razvidno, kako veliko število 
trenerjev se je zvrstilo pri tem zahtevnem 
delu v preteklih šestdesetih letih. Zlasti še 
zadnje čase, ko se je sistem tekmovanj tako 
močno razširil. Za trenerje se je pač skušalo 
pridobiti izkušene bivše igralce. Zanje 
dolgo ni bil zahtevan poseben trenerski 

tečaj in izpit. Prva sta pri nas trenerski izpit leta 
1956 opravila Jože Lednik in Edi Mauhler. Že dalj 
časa pa smejo voditi ekipe v ligah samo trenerji s 
priznano kvalifikacijo in potrjeno licenco za vsako
leto. Prve domače sodnike smo dobili leta 1957, ko 
so izpit opravili Stanko Praznik, Štefan Lednik in 
Franc Skudnik. Kasneje je sodniški izpit položilo 
še precej mlajših. Naši priznani sodniki, kot so: 
Boris Skudnik, Janko Plešnik in Miran Borko, pa 
danes sodijo na najvišjih tekmovanjih in tudi na 
mednarodnih prizoriščih.

Odbor Odbojkarskega kluba Mežica že nekaj 
let vodijo Mitja Lednik kot predsednik ter člani 
Andrej Maze, Andrej Breznik in Janko Plešnik.

Ekipa članov septembra jeseni 2000 pred 
tekmo v 3. DOL; stojijo z leve: trener Bogdan 
Pupavac, Damir Ocepek, Rajko Kos, Mitja 
Hercog, Aleš Štumfl, Primož Doler; čepijo
z leve: Iztok Mencinger, Damjan Vidmar, 
Bojan Konečnik in Marko Rožej.
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zaključek

Kljub velikim težavam in ob  stalnem pomanjkanju 
sredstev lahko s ponosom ugotavljamo, da 
mežiška odbojka že od samega rojstva te panoge 
v Sloveniji do danes živi brez prekinitve in hujših 
padcev. Njeni presenetljivi uspehi v prvih letih 
po drugi svetovni vojni so rezultat tradicije in 
obstoja takratne talentirane generacije igralcev, pa 
tudi dejstva, da je bila tedaj vsa kvaliteta odbojke 
združena zgolj v Mariboru in v Ljubljani, deloma 
le še v nekaterih drugih krajih.
Kljub majhnemu okolišu, z le 4000 prebivalci, smo iz 
šibkega zaledja vseskozi uspeli privabljati in vzgajati 
domače igralce in se z njimi vzdrževati v različnih 
ligah. Morda so razlog temu vztrajanju ravno skromne 
razmere, ki niso dopuščale pretiranih ambicij. Zato 
tudi ni prihajalo do večjih pretresov, kakršni so se in 
se še danes pojavljajo v marsikaterem kraju.
Prvi dve desetletji po letu 1945 pri nas ni 
bilo urejenega financiranja društev od strani 
»skupnosti«. V naše društvo je pritekal denar 
le od prirejanja veselic ali drugih prireditev na 
kopališču in v Narodnem domu. Le tu in tam je 
prišel kak prispevek od sindikatov ali takratne 
občine. Okoli leta 1965 so bili v Mežiški dolini po 
nekakšnem družbenem dogovoru ustanovljeni 
Skladi za društveno dejavnost. Vanje so nekatera 
podjetja prostovoljno vplačevala manjše 
prispevke. Denarja pa je bilo veliko premalo. Ko so 

bile okoli leta 1972 ustanovljene Telesnokulturne 
skupnosti, se je stanje izboljšalo, saj so imele te 
zakonsko zagotovljen proračun. Financiranje 
športa je bilo odtlej vsaj redno, čeprav ne 
zadostno. Število športnih panog se je tedaj, ob 
dodatni podpori železarne in ob obstoju lepo 
urejenih objektov na Ravnah, zelo povečalo. Vse 
pa so hitele dosegati vrhunske rezultate. V TKS 
pa se je skušal spoštovati dogovorjeni prioritetni 
vrstni red panog, ki so obstojale v vseh centrih 
doline: Črni, Mežici,  na Prevaljah in Ravnah. To 
so bile odbojka, alpsko smučanje, osnovna telesna 
vzgoja in dodatno lahka atletika.
Z nastankom novih (pravilneje nekdanjih starih) 
občin v samostojni Sloveniji se je financiranje 
društev preneslo v njihove proračune. Toda tudi 
ti ječijo pod bremenom velikih potreb in želja še 
na drugih področjih. Na srečo smo v zadnjih letih 
našli razumevanje tudi pri nekaterih pokroviteljih. 
Posebej je potrebno omeniti Gradbeništvo Stane 
in TAB Mežica.
Želeti je, da bi država in politična vodstva 
spoznala, da ja za zdravo narodovo življenje 
veliko bolj važno aktivno udejstvovanje, posebej 
mladine, v množičnih amaterskih športnih 
dejavnostih v okviru civilne družbe, kakor pa 
pasivno gledanje umetno vzgojenih zvezdnikov 
na bleščečih prizoriščih doma ali v tujini.    






