
 

  

 

 
 
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 
Eva Pogačar Eva Pavlović Mori 
Špela Marušič Živa Javornik 
Polona Marušič Mija Šiftar 
Eva Zatković Manca Lenart 
Manja Jerala Sillah Fatoumatta 
 Neja Čižman 
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 
  

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

1 Eva Pavlović Mori 1996 slovensko podajalka 
2 Zala Špoljarič 2002 slovensko libero 
4 Katja Mihevc 1997 slovensko blokerka 
6 Živa Javornik 2004 slovensko sprejemalka 
7 Andjelka Radišković 1992 bosansko sprejemalka 
8 Mija Šiftar 2006 slovensko sprejemalka 
9 Ana Marija Vovk 1998 slovensko sprejemalka 

10  Olivera Brulec Kostić 1991 srbsko korektorka 
11 Manca Lenart 1998 slovensko podajalka 
12 Naja Boisa 2003 slovensko sprejemalka 
13 Leja Janežič 1993 slovensko libero 
14 Lucille Charuk 1989 kanadsko blokerka 
15 Sillah Fatoumatta 2002 gambijsko korektorka 
18 Anja Zorman 2001 slovensko blokerka 
19 Neja Čižman 2004 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 Metod Golob 

 
 
 
 



 

  

 

 
 

POTEK PRIPRAV 
Ženska ekipa Calcit Volleyja je s pripravami na novo sezono, v kateri bo branila naslov državnih prvakinj, začela 
12. avgusta. Priprave so ves čas potekale v Kamniku, del priprav pa so opravile tudi v ljubljanskem Kettlebels 
centru. S pripravljalnimi tekmami so začele v začetku septembra, ko so osvojile mednarodni turnir v Zagrebu, kjer 
so bile boljše od Mladosti, Dinama in dunajskega Posta. Z zagrebško Mladostjo so nato odigrale še dve 
pripravljalni tekmi in obe zmagali, gostovale pa so tudi pri italijanskem 1.B ligašu Talmassonsu in tekmo izgubile. 
Pred začetkom državnega prvenstva pa so igrale še na močnem mednarodnem turnirju v Kapošvarju. 
 

 
TEKMOVANJA, V KATERIH BO EKIPA NASTOPALA V SEZONI 2021/22  
 
V letošnji sezoni bodo odbojkarice Calcit Volleyja spet igrale v štirih tekmovanjih, kajti po letu dni premora bo spet na 
sporedu srednjeevropska liga. Ob obeh domačih tekmovanjih, državnem prvenstvu in pokalnem tekmovanju, jih čakajo 
še kvalifikacije za uvrstitev v ligo prvakinj.  

 
CILJI ZA SEZONO 2021/22 
 
Gregor Rozman, trener Calcit Volleyja: »Najbolj pomembno je bilo, da smo bili celotni del priprav vsi zdravi, tako 
da smo priprave oddelali po programu, tako kot sva si ga s kondicijskim trenerjem Gregorjem Sobočanom zamislila. 
Trenutno smo v najbolj pomembnem delu priprav, ko se vrstijo pripravljalne tekme in samo želimo si lahko, da bomo 
do začetka sezone zdravi, brez poškodb. Naša ekipa je sestavljena pametno, saj gre za posrečeno kombinacijo starejših 
igralk z mladimi močmi, to je tisto, kar smo si želeli. Pred cilji ne bomo bežali. Vedno morajo biti najvišji možni, kaj 
to pomeni, pa si lahko sami predstavljate. Prvi in za zdaj najbolj pomemben cilj pa je, da se preko kvalifikacij uvrstimo 
v ligo prvakinj.« 
 
Olivera Brulec Kostić, kapetanka Calcit Volleyja: »S potekom priprav, ki so bile zelo naporne, smo lahko zadovoljni. 
Bilo je tudi nekaj utrujenosti, kar je za ta del priprav običajno, najbolj pomembno pa je, da smo vse zdrave in brez težav. 
Mislim, da smo na pripravljalnih tekmah že prikazale dobro odbojko, kajti že na začetku oktobra nas čaka prvi vrhunec 
sezone, kvalifikacije za uvrstitev v ligo prvakinj. Veseli me, da smo ohranili jedro ekipe, mlajše igralke, ki so se nam 
pridružile, smo poznale že od prej in si za prizadevanje na treningih zaslužijo vse pohvale, s prihodom Eve Mori pa smo 
pridobile zelo izkušeno organizatorico igre. Pred nami je dolga in naporna sezona, v kateri bomo naredile vse, da še 
tretjič zaporedoma osvojimo naslov državnih prvakinj, prav tako je cilj tudi prvo mesto v pokalnem tekmovanju in v 
srednjeevropski ligi, želimo pa si narediti tudi korak naprej v ligi prvakinj. Seveda bomo morale biti najprej uspešne v 
kvalifikacijah.« 

 
 

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

 
 


