
  

 

 
 
SPORTKLUB PRVA ODBOJKARSKA LIGA 2021/22 
 
Uradni naziv kluba ŠPORTNO DRUŠTVO FITT ČRNUČE 
Sedež kluba CESTA 24. JUNIJA 62, 1231 LJUBLJANA-ČRNUČE 
Kontaktna oseba GREGOR KUMER, PREDSEDNIK (031 612 770) 
Uradni naziv ekipe v tekmovanjih ČRNUČE 
Matična dvorana (naziv in naslov) DVORANA MAKSA PEČARJA, ČRNUŠKA 9, LJUBLJANA-ČRNUČE 
Sponzorji SBERBANK, MESTNA OBČINA LJUBLJANA, KOLEKTOR ETRA, 

VET4PET 
 
ODHODI IGRALCEV/ IGRALK PRIHODI IGRALCEV/IGRALK 
Enej Rutar (Črnuče 2) Črtomir Bošnjak (ACH Volley, posoja) 
Luka Mivšek (Črnuče 2) Primož Mejal (Hoče, posojen s strani ACH Volleyja) 
Maj Slobodnjak (konec kariere) Jan Karl Jančič (Črnuče 2) 
Uroš Erpič Jaka Prevorčnik (Črnuče 2) 
 Din Hodžić Šlejkovec (Krka, vrnitev s posoje) 
 Jurij Oman (Črnuče, mlajše selekcije) 
  
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 

/ / 
 
SESTAVA EKIPE  
ŠT. DRESA IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO 

1 Jožef Verdinek 2001 slovensko libero 
2 Gregor Mihelčič 1998 slovensko podajalec 
5 Jaka Prevorčnik 2003 slovensko sprejemalec 
6 Blaž Vilar 1997 slovensko sprejemalec 
7 Aljaž Gornik 1998 slovensko bloker 
8 Aleksander Tepić 1998 slovensko bloker 
9 Matic Rojnik 2000 slovensko sprejemalec 

10 Črtomir Bošnjak 2000 slovensko sprejemalec 
11 Jaka Sešek 2001 slovensko korektor 
12 Jurij Oman 2005 slovensko bloker 
14 Bine Slovnik 1994 slovensko libero 
15 Jan Karl Jančič 2003 slovensko korektor 
21 Din Hodžić Šlejkovec 1998 slovensko sprejemalec 
25 Primož Mejal 1998 slovensko podajalec 

     
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Jurij Žavbi 
I. pomočnik trenerja Miha Kikelj 
II. pomočnik trenerja / 
statistik Domen Kozinc 
trener za telesno pripravo Nik Mahnič, Jaka Bevc 
fizioterapevt Maj Slobodnjak 
 
 



  

 

 
 
 
 
POTEK PRIPRAV 
 
- datum začetka: 9.8.2021 
 
- lokacije priprav: Priprave smo v celoti opravili v Ljubljani, prvi teden smo trenirali v Dvorani Stožice, nato smo 
se preselili v matično črnuško dvorano. 
 
- pomembnejše pripravljalne tekme/turnirji (lokacija, nasprotniki, rezultat): Do začetka prvenstva bomo odigrali 
približno deset pripravljalnih tekem, pri čemer pri kar nekaj od teh ni šlo za klasične trening tekme, pač pa bolj za 
treninge z drugimi klubi iz 1A. lige (trikrat smo igrali z ACH Volleyjem Ljubljana, dvakrat z Mariborom, po enkrat 
pa s Calcitom, Salonitom in Triglavom). Prednost pred rezultati pripravljalnih tekem v tem obdobju je imela želja, 
da preizkusimo različne taktične različice, ki jih bomo nato uporabili na ligaških srečanjih. 
 
- zanimivosti tekom pripravljalnega obdobja: Kar nekaj igralcev Črnuč je na nekaterih pripravljalnih tekmah 
zaigralo za ACH Volley, saj so zaradi reprezentančnih akcij pri ACH-ju sezono začeli zgolj s petimi igralci. 
Nabiranje izkušenj ob igranju za serijskega slovenskega državnega prvaka je bilo gotovo dobrodošlo v smislu 
nabiranja izkušenj mlajših igralcev našega kluba. 
 
 
TEKMOVANJA, V KATERIH BO EKIPA NASTOPALA V SEZONI 2021/22  
 
Sportklub prva odbojkarska liga, Pokal Slovenije 
 
 
CILJI ZA SEZONO 2021/22 
 
Izjava trenerja ekipe (Jurij Žavbi): Mislim, da nam je v sodelovanju z ACH Volleyjem, ki nam je posodil Črtomirja 
Bošnjaka in Primoža Mejala, uspelo sestaviti dobro ekipo, v kateri je kar nekaj fantov, za katere sem prepričan, da 
lahko v primeru dobrega dela na treningih čez nekaj let potrkajo tudi na vrata slovenske članske reprezentance. Smo 
sicer najmanj izkušena ekipa med vsemi udeleženci Sportklub prve odbojkarske lige, kljub temu pa mislim, da se lahko 
ob upoštevanju taktičnih in ostalih dogovorov enakovredno kosamo s skoraj vsemi ekipami v ligi. V sezono bomo šli z 
miselnostjo, da z vseh vidikov poskušamo vsako točko posebej odigrati maksimalno dobro, nato pa bomo videli, kam 
nas bo to pripeljalo. 
 
Izjava kapetana ekipe (Bine Slovnik): V letošnji sezoni bomo v Sportklub prvi odbojkarski ligi ponovno nastopili s 
precej pomlajeno ekipo, vendar želji po dokazovanju in zmagovanju nista vprašljivi, kar me navdaja z optimizmom. 
Zavedamo se, da bo za konkuriranje najboljšim ekipam v Sloveniji potrebna maksimalna zbranost na vsakem treningu 
in tekmi, kar bo zagotovo vodilo v napredek tako posameznikov, kot tudi celotne ekipe. S soigralci upamo, da 
epidemija letos ne bo preveč krojila koledarja sezone in omejevala prisotnosti navijačem na tribunah, saj si nihče ne 
želi igrati pred praznimi tribunami. 
 
 
DRESI 
- uradne barve kluba: rdeča, črna, bela 
- uradne barve dresov (komplet za domače tekme/komplet za tekme v gosteh): črno-beli z rdečimi številkami, beli z 
rdečimi številkami 
 


