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<p style="text-align: justify;"> <img alt="" src="images/stories/Razno/test.png" style="width:
585px; height: 195px;" /></p> <p style="text-align: justify;"> ?lanska ekipa OK
Šoštanj-Topolšica bo v torek, 16.8.2011 za?ela s pripravami na novo sezono v 2.DOL pod
vodstvom novega trenerja Zorana Keda?i?a. Mladi strokovnjak, ki je zadnjih šest let pre�ivel v
Ljubljani, kjer zaklju?uje študij na Fakulteti za šport (absolvent, asistent in demonstrator na
katedri za odbojko) je zadnji dve sezoni deloval kot pomo?nik trenerju dr.Bogdanu Kotniku pri
moški ?lanski ekipi Calcita iz Kamnika. Keda?i? je kot trener v poletih mesecih aktiven tudi na
mivki, saj je ?lan trenerske ekipe Slovenian Beach campa (tritedenskega kampa odbojke na
mivki, ki vsako leto poteka v Ankaranu na pla�i Sv. Katarine) in kot trener bratov Jana in
Daniela Pokeršnika, novih ?lanskih dr�avnih prvakov in dvojice, ki je v letošnji sezoni osvojila
vse štiri turnirje Beach toura.</p>
<p style="text-align: justify;"> Keda?i? je s pomo?nikom
Rokom Skornškom (prav tako absolvent na FŠ, smer Fitnes), ki bo v pripravljalnem delu skrbel
za telesno pripravo Šoštanjskih odbojkarjev, ekipo �e zbral v ponedeljek 8.8.2011 na uvodnih
testiranjih, kjer so opravili meritve antropometrije, agilnosti in motori?ne sposobnosti. Nova
trenerja sta tako �e dobila prvi vpogled v kakšnem stanju se igralci nahajajo pred za?etkom
priprav.</p> <p style="text-align: justify;"> Tudi v igralskem kadru je prišlo do nekaterih
sprememb in sicer sta ekipo zapustila �eljko A?imovi?, ki bo kariero nadaljeval v Braslov?ah,
ter Vid Se?ki, ki bo prenehal z aktivnim igranjem zaradi študija. Na sprejemalskem mestu se je
ekipa okrepila z Nikom Akrapom, ki je v zadnjih dveh sezonah igral v 1.DOL za klub Murexin iz
Slovenske Bistrice. V vodstvu kluba pa ne izklju?ujejo mo�nosti, da se bo v mini prestopnem
roku, v mesecu septembru, ekipi pridru�il še kakšen nov igralec.</p> <p style="text-align:
justify;"> Izjava trenerja Zorana Keda?i?a: »Najprej bi se vodstvu kluba zahvalil za zaupanje in
�eljo, ki so jo izkazali po moji vrnitvi v doma?i klub. Za doma?i klub sem se odlo?il preprosto
zato, ker mi to predstavlja velik izziv, ker klub deluje na zdravih temeljih in je tako kot igralci,
�elen napredka. Cilji pred sezono so jasni, to je osvojitev prvega mesta v 2.DOL in uvrstitev v
1.DOL ter klubu povrniti ugled, ki ga je v prvoligaški druš?ini neko? �e imel. Eden izmed ciljev
je tudi v klub pripeljati ?im ve? mladih in tako ustvariti uspešno odbojkarsko šolo ter s tem
otrokom omogo?iti kar se da uspešen telesni, gibalni in duševni razvoj. ?e se osredoto?im na
?lansko ekipo in igralce, misli, da je ekipa izredno mlada, talentirana in perspektivna. Ekipa je
ve?ino sestavljena iz mladih doma?ih igralcev, ki niti pribli�no niso pokazali vsega, ?esar so
sposobni, sedaj je na meni, da jim omogo?im ta napredek, na njih pa je, da �eljo, ki jo imajo
poka�ejo in doka�ejo na parketu.«</p>
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