
PREDSTAVITEV EKIP 1. DOL ZA MOŠKE IN 1. A DOL ZA ŽENSKE 
Uradni naziv kluba Odbojkarski klub Kamnik 
Sedež kluba Cankarjeva 1 A, 1241 Kamnik 
Kontaktna oseba Peter Hribar, 041 753 460 
Uradni naziv ekipe v 
tekmovanjih 

Calcit Volley 

Matična dvorana ŠD Kamnik, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik 
Sponzorji Calcit, Zavarovalnica Triglav, ECE, hummel 
Spletna stran https://www.okkamnik-klub.si/ [v kratkem bo dostopna nova na 

www.calcitvolley.si] 
Facebook @calcitvolley, https://www.facebook.com/calcitvolley/ 
Instagram @calcitvolley, https://www.instagram.com/calcitvolley/ 
Twitter / 
YouTube https://www.youtube.com/channel/UCdjhzgolvtyzVQq5BTorRjQ 

 

1. ŽENSKA EKIPA 

ODHODI IGRALCEV ALI IGRALK PRIHODI IGRALCEV ALI IGRALK 
Tina Grudina Nina Kotnik 
Pia Blažič Tina Kaker 
Ana Zaplotnik Špela Marušič 
Helena Mijoč Polona Marušič 
Urška Igličar Anja Zorman 
Maja Pahor Elena Vukić 
Alexandra Annelise Frantti  
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 
/ / 

 

SESTAVA EKIPE  
ŠT. DRESA IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO 
3 Nina Kotnik  slovensko sprejemalka 
4 Katja Mihevc 1997 slovensko blokerka 
6 Polona Marušič 1999 slovensko sprejemalka 
7 Špela Marušič 1999 slovensko podajalka 
8 Katja Mihalinec 1997 slovensko sprejemalka 
9 Eva Pogačar 2000 slovensko podajalka 
10 Olivera Kostić 1991 srbsko korektorica 
13 Leja Janežič 1993 slovensko libero 
16 Elena Vukić 1991 hrvaško sprejemalka 
17 Tina Kaker 1993 slovensko blokerka 
18 Anja Zorman 2001 slovensko blokerka 
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Gregor Rozman 
I. pomočnik trenerja Aljoša Jemec 
II. pomočnik trenerja  
statistik Kristina Petrović 
trener za telesno pripravo Gregor Sobočan 
fizioterapevt Peter Hribar, Monika Oražem 

https://www.okkamnik-klub.si/


 

POTEK PRIPRAV (datum začetka, morebiten odhod na priprave, pripravljalne tekme in turnirji) 
 
S treningi pred začetkom letošnje sezone je prva članska ženska ekipa Calcit Volley pričela 9. 
avgusta. Poleg treningov v dvorani so v ekipi veliko pozornosti posvečali fizični pripravi pod 
vodstvom Gregorja Sobočana. S prvimi pripravljalnimi tekmami so začeli konec avgusta. Pred prvo 
uradno tekmo v tej sezoni so odigrali deset pripravljalnih tekem in dobro pripravljeni z 
nestrpnostjo pričakujejo začetek državnega prvenstva.  
 
TEKMOVANJA V SEZONI 2018/19 (v katerih bo ekipa nastopala) 

• Pokal Slovenije 
• 1. DOL 
• MEVZA 
• CEV Challenge Cup 

 
 

CILJI ZA SEZONO 2018/19 
Uvrstitev v finale pokala Slovenije in državnega prvenstva. 
 
Izjava trenerja:  
Gregor Rozman: »Kljub poškodbi Katje Mihevc so cilji in pričakovanja pred sezono nespremenjeni. 
Cilj je vsekakor vsaj ponovitev rezultatov iz pretekle sezone, čeprav si želimo še kaj več. Za to 
imamo kvalitetno sestavljeno ekipo z veliko prostora tako za individualni kot ekipni napredek. 
Zavedam se, da bo glede na zadnja dogajanja v slovenskem ženskem odbojkarskem prostoru 
izredno težko stopiti korak višje, a na to smo pripravljeni in maksimalno motivirani.« 
 
Izjava kapetana: 
Olivera Kostić: »Za nami je že prva tekma sezone, v sredo smo odigrale Mevzo in tam se nam je 
pripetila velika nesreča s poškodbo Katje Mihevc. Vse do tega trenutka so priprave potekale brez 
težav, delale smo trdo in mislim, da naš čas še prihaja. Čeprav nas je Katjina poškodba pretresla, 
vzdušje v ekipi ostaja sijajno, mlajše igralke so se zelo dobro vklopile v sistem in zelo sem 
zadovoljna s potekom dela. Skupaj smo dva meseca, veliko dela je že za nami. Mesec, ki je pred 
nami, bo zelo naporen, saj bomo igrale vsako sredo in soboto, a verjamem, da bomo ta ritem 
zdržale in na tekmah dale svoj maksimum. Prihodnjo nedeljo se prične državno prvenstvo, pred 
tem imamo še eno tekmo v Zagrebu. Na začetek smo vsekakor dobro pripravljene.« 
 
 

 


