
CALCIT VOLLEY – 1. DOL MOŠKI 
Uradni naziv kluba OK 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 
Sponzorji Calcit, Zavarovalnica Triglav, ECE, Avto Cerar 
Spletna stran www.calcitvolley.si 
Facebook @calcitvolley https://www.facebook.com/calcitvolley/ 
Instagram calcitvolley https://www.instagram.com/calcitvolley/ 
Twitter / 
YouTube Calcit Volley 

https://www.youtube.com/channel/UCdjhzgolvtyzVQq5BTorRjQ 
 

1. DOL ZA MOŠKE 

ODHODI IGRALCEV ALI IGRALK PRIHODI IGRALCEV ALI IGRALK 
Dmitrii Babkov Boyan Yordanov 
Sašo Štalekar Milosz Hebda 
Primož Vidmar Jan Brulec 
Aleksandar Ivković Jan Planinc 
Matija Jereb Mario Koncilja 
Metod Golob  
Timotej Ratek  
Teo Podobnik  
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 
Aleš Hribar Marko Brumen 

 

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

Pereira 
1988 brazilsko korektor 

2 Klemen Hribar 1990 slovensko prosti igralec 
3 Miha Bregar 1993 slovensko srednji bloker 
4 Mario Koncilja 1992 slovensko srednji bloker 
7 Milosz Hebda 1991 poljsko sprejemalec 
8 Boyan Yordanov 1983 bolgarsko korektor 
9 Jan Planinc 1990 slovensko sprejemalec/prosti igralec 
10 Jan Brulec 1990 slovensko podajalec 
11 Tine Kvas 1993 slovensko podajalec 
12 Jure Lakner 1993 slovensko srednji bloker 
13 Domen Kotnik 1993 slovensko sprejemalec 
14 Andrej Štembergar Zupan 1989 slovensko sprejemalec 
16 Luka Lazar 1996 slovensko srednji bloker 
17 Bor Jese Rotar 1999 slovensko sprejemalec 
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Marko Brumen 

https://www.facebook.com/calcitvolley/
https://www.instagram.com/calcitvolley/
https://www.youtube.com/channel/UCdjhzgolvtyzVQq5BTorRjQ


I. pomočnik trenerja Matic Brumen 
statistik Jakob Bitenc 
trener za telesno pripravo Samo Korošec 
fizioterapevt Andraž Smolej 
zdravnik Vesna Puketa 

 

POTEK PRIPRAV (datum začetka, potek priprav, pripravljalne tekme in turnirji) 
 
Novi trener Brumen je, kot je v Kamniku že navada, ekipo sklical na prvi avgustovski ponedeljek, 5. 
avgusta. Z odhodom Štalekarja v Avstrijo je ekipa ostala brez edinega reprezentanta, kar je 
pomenilo, da je celoten čas priprav trenirala celotna zasedba. V prvem obdobju priprav so 
tedensko oddelali med deset in dvanajst treningi. Močno je bila poudarjena fizična pripravljenost, 
ki so jo krepili v fitnesu in na stadionu, že vse od prvega dne pa so igralci tudi v stiku z žogo. 
Odigrali so trinajst prijateljskih tekem z domačimi in tujimi klubi, gostili  mednarodni turnir v 
Kamniku, se udeležili kakovostnega turnirja v Novem Sadu, lažji turnir so odigrali tudi v Črnučah.. 

 

TEKMOVANJA V SEZONI 2019/20 (v katerih bo ekipa nastopala) 
- 1. DOL 
- Pokal Slovenije 
- Srednjeevropska liga MEVZA 
- CEV Challenge Cup 

 

CILJI ZA SEZONO 2019/20 
 
Osvojitev kakšne od domačih lovorik, uvrstitev na zaključni turnir MEVZE in čim višja uvrstitev v 
pokalu CEV Challenge. 
 
Izjava trenerja:  
MARKO BRUMEN, trener Calcit Volley: »V Kamniku je vsako leto cilj sestaviti čim boljšo ekipo, s 
katero bi se enakovredno kosali tudi s serijskim prvakom ACH Volleyjem. Nekajkrat je bil klub blizu 
temu cilju, upam, da bomo letos še bližje. V sestavo ekipe smo vložili veliko truda, žal pa še vedno 
ne vemo natančno, kako uspešni smo bili pri tem. Z igralci, ki so do sedaj dobili priložnost in 
odigrali vse tekme, sem zelo zadovoljen, čakamo še oba korektorja, da se dokažeta. Posebnega 
pritiska zaradi izjav o najbolj kakovostni zasedbi v zadnjih letih ne čutim, verjetno tudi zaradi tega, 
ker sem trener že zelo dolgo in sem tega vajen. Tako igralci kot trenerji in vsi delavci v klubu 
imamo velika pričakovanja in veliko zahtevamo od drugih, nič manj pa od sebe. Ne smemo pa 
pozabiti, da se tudi v drugih odbojkarskih sredinah po Sloveniji dela zelo kvalitetno, da o ACH-ju 
sploh ne govorim. Lani so v Sloveniji suvereno osvojili vse, kar se je osvojiti dalo, letos pa je njihova 
ekipa verjetno še močnejša. Z dvigom forme sem zadovoljen, ekipa igra po pričakovanjih. Večina 
igralcev je pravih profesionalcev, res pa so nekateri prišli na uvodne treninge dobro pripravljeni, 
nekateri pa iz takšnih in drugačnih razlogov precej slabše. Verjamem, da so ti precej trpeli, menim 
pa, da bodo tudi ti kmalu ujeli pravi ritem. Delo bo še naprej potekalo po zastavljenem planu, 
seveda pa bosta količina in intenzivnost močno variirali v odvisnosti od tekmovalnega ritma. 
 
Zelo vesel bom, ko bomo končno zaigrali popolni in šele takrat bo lažje oceniti, kam nas to lahko 
pripelje.« 
 
Izjava kapetana: 



JAN BRULEC, kapetan: »Za nami je že kar veliko treningov in trening tekem, tako da smo vsi že 
komaj čakali, da se začnejo prave tekme. Zmaga proti ACH Volleyju je bila dobrodošla, saj je lepo 
začeti novo sezono z zmago. Verjetno pa ta tekma ni bila realen pokazatelj moči obeh ekip, saj 
nobena od ekip ni bila kompletna, je pa res, da smo si mi bolj želeli te zmage in da je bilo to na 
koncu tudi odločilno. Vzdušje v ekipi je že od začetka sezone zelo dobro in menim, da bo prav ta 
kemija med vsemi v klubu zelo pomembna skozi celotno sezono ter da jo bomo obdržali tudi, ko 
bodo prišli porazi. Naši cilji so poizkušati zmagati na vsaki tekmi ter privabiti čim več gledalcev na 
domače tekme.« 

 

 


