
 

  

 

 

 

SPORTKLUB PRVA ODBOJKARSKA LIGA 2021/22 
 

Uradni naziv kluba Odbojkarski klub Kamnik 

Sedež kluba Cankarjeva 1A, 1241 Kamnik 

Kontaktna oseba Peter Hribar  

Uradni naziv ekipe v tekmovanjih Calcit Volley  

Matična dvorana (naziv in naslov) ŠD Kamnik, Šolska ulica 1, Kamnik 

Sponzorji Calcit, Zavarovalnica Triglav, Geoplin, E3, Avto Cerar, Hummel 

 

ODHODI IGRALCEV/ IGRALK PRIHODI IGRALCEV/IGRALK 

Milosz Hebda  Tommi Siirilä 

Rok Jerončič Danilo Pavlović 

Sašo Štalekar Nik Mujanović 

  

  

  

ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 

Gregor Jerončič Matija Pleško 

 

SESTAVA EKIPE  

ŠT. DRESA IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO 

1 Timotej Gal Kos 1995 slovensko sprejemalec 

2 Klemen Hribar  1990 slovensko libero 

3 Miha Bregar 1993 slovensko korektor 

4 Diko Purič 1993 slovensko bloker 

5 Martin Kosmina 1991 slovensko sprejemalec 

6 Mitja Gasparini 1984 slovensko korektor 

8 Jan Klobučar 1992 slovensko sprejemalec 

9 Tommi Siirilä 1993 finsko bloker 

10 Jan Brulec 1993 slovensko podajalec 

11 Žan Beravs 1993 slovensko podajalec 

16 Miha Plot 1987 slovensko libero 

18 Danilo Pavlovič 1997 srbsko sprejemalec 

19 Nik Mujanović 2004 slovensko korektor 

     

     

STROKOVNI ŠTAB  

Trener  Matija Pleško 

I. pomočnik trenerja Gašper Ribič 

II. pomočnik trenerja  

statistik Karlo Reisner 

trener za telesno pripravo Andrej Batagelj 

fizioterapevt Žan Planinc 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

POTEK PRIPRAV 
Slovenski pokalni zmagovalci, odbojkarji Calcit Volleyja, so s pripravami na sezono začeli 9. avgusta. Novi trener 

Matija Pleško in njegov pomočnik Gašper Ribič sta s kondicijskim trenerjem Andrejem Batageljem v prvem delu 

priprav največ pozornosti namenila telesni pripravi, že proti koncu avgusta pa so bile na sporedu prve pripravljalne 

tekme. Do začetka sezone so jih Kamničani odigrali okoli petnajst. Med drugim so osvojili turnir v Kranju, kjer so 

premagali Hišo na kolesih Triglav, Krko in SK Zadrugo Dob, ob tem so s Kranjčani odigrali še nekaj trening 

tekem, pomerili pa so se tudi s Črnučami, Merkur Mariborom, Salonitom, reprezentancami Bahrajna, Kanade in 

dvakrat z nizozemsko ekipo Lycurgus. 

 

 

TEKMOVANJA, V KATERIH BO EKIPA NASTOPALA V SEZONI 2021/22  

 

Kamniški odbojkarji bodo ob obeh domačih tekmovanjih igrali še v srednjeevropski ligi in v pokalu CEV. 
 

 

CILJI ZA SEZONO 2021/22 

 

Matija Pleško, trener Calcit Volleyja: »Žal nam ni čisto uspelo, da bi bili v pripravljalnem obdobju čisto brez poškodb, 

saj ima Mitja Gasparini težave z mečno mišico, ampak kot pravi kapetan se trudi na vsakem treningu. Drugi so bolj ali 

manj zdravi. Večji del priprav smo opravili brez Tomija Sirillä, ki se nam je pridružil v zadnji tretjini priprav, in Jana 

Klobučarja, ki je prišel praktično ob zaključku priprav, saj sta bila oba z reprezentancama na evropskem prvenstvu. 

Dejstvo je, da bomo morali biti že na uvodni tekmi sezone zelo dobro pripravljeni, ko se bomo pomerili z državnim 

prvakom, Merkur Mariborom. V obeh domačih tekmovanjih bo še nekaj ekip s podobnimi cilji kot so naši, vendar sam 

nimam rad napovedi. Predvsem si želim, da bi imeli za sabo dobro trenažno sezono, s čim manj poškodbami in da bodo 

fantje svoje znanje lahko pokazali na igrišču.«   

 

Mitja Gasparini, kapetan Calcit Volleyja: »Ena od naših prednosti pred drugimi ekipami bi lahko bila v tem, da imamo 

pravzaprav le dva novinca, Danila Pavlovića in Tommija Sirillä, tu pa je še mladi Nik Mujanović, ki pa je že lani treniral 

z nami in tudi odigral nekaj tekem v srednjeevropski ligi. Dejstvo je, da vsak nov trener prinese nekaj novega, zato je 

tudi zdajšnji način dela nekoliko drugačen, kot je bil lanski. Mislim, da smo se dobro ujeli s trenerjem in da smo lahko 

zadovoljni z delom, ki smo ga opravili do zdaj. Vsekakor bomo v igri še napredovali, z vsakim dnem smo korak bližje 

želeni igri. Je pa tako, da bomo v najboljši formi morali biti marca in aprila, ko bo na sporedu končnica državnega 

prvenstva. Pozabiti pa ne smemo na pokalno tekmovanje. Letos bo zaključni turnir že konec decembra in naredili bomo 

vse, da ubranimo lanskoletno lovoriko.« 

 

 

 

DRESI 

 

- uradne barve kluba: bela, modra 

- uradne barve dresov (komplet za domače tekme/komplet za tekme v gosteh): temnejša modra, svetlejša modra 

 

 

 

 


