
 
  

 

 
SPORTKLUB PRVA ODBOJKARSKA LIGA 2020/21 
 

Uradni naziv kluba Odbojkarski klub Kamnik 
Sedež kluba Cankarjeva 1A, 1241 Kamnik 
Kontaktna oseba Peter Hribar, 041 753 460 
Uradni naziv ekipe v tekmovanjih Calcit Volley 
Matična dvorana (naziv in naslov) ŠD Kamnik, Šolska ulica 1, 1241 Kamnik 
Sponzorji Calcit, Zavarovalnica Triglav, E3, Geoplin, Avto Cerar 
Spletna stran www.calcitvolley.si  
Facebook stran @calcitvolley https://www.facebook.com/calcitvolley/ 
Instagram profil calcitvolley https://www.instagram.com/calcitvolley/ 
Twitter profil / 
YouTube profil Calcit Volley 

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

1. DOL ZA MOŠKE 
ODHODI IGRALCEV ALI IGRALK PRIHODI IGRALCEV ALI IGRALK 
Boyan Yordanov Mitja Gasparini 
Maxson Guilherme Pereira Diko Purić 
Domen Kotnik Jan Klobučar 
Jure Lakner Gal Kos 
Bor Jese Rotar Žan Beravs  
Tine Kvas Martin Kosmina 
Ivan Mihalj Rok Jerončič 
Luka Lazar Sašo Štalekar 
Andrej Štembergar Zupan Miha Plot 
Mario Koncilija  
Jan Planinc  
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 
Gašper Ribič Gregor Jerončič 

 

SESTAVA EKIPE  
ŠT. 
DRESA 

IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO 

1 Gal Kos 1995 slovensko sprejemalec 
2 Klemen Hribar 1990 slovensko prosti igralec 
3 Miha Bregar 1993 slovensko korektor 
4 Diko Purić 1993 slovensko srednji bloker 
5 Martin Kosmina 1991 slovensko sprejemalec 
6  Mitja Gasparini 1984 slovensko  korektor 
7 Milosz Hebda 1991 poljsko sprejemalec 
8 Jan Klobučar 1992 slovensko sprejemalec 
9 Rok Jerončič 2001 slovensko srednji bloker 
10 Jan Brulec 1993 slovensko podajalec 
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11 Žan Beravs 1993 slovensko podajalec 
12 Sašo Štalekar 1996 slovensko srednji bloker 
16 Miha Plot 1987 slovensko prosti igralec 
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Gregor Jerončič 
I. pomočnik trenerja Andrej Flajs 
statistik Karlo Reisner 
trener za telesno pripravo Andrej Batagelj 
zdravnik Vesna Puketa 

 

POTEK PRIPRAV (datum začetka, potek priprav, pripravljalne tekme in turnirji) 
Kamničani so s pripravami začeli 28. julija. Čeprav je pandemija koronavirusa pustila določene 
posledice, so na zbor prišli dobro pripravljeni, tako da so lahko takoj začeli z normalnimi treningi. 
Prve pripravljalne tekme so imeli na turnirju v Kranju, kjer so premagali domačo Hišo na kolesih 
Triglav in v finalu še Merkur Maribor. 
 

 

TEKMOVANJA V SEZONI 2020/21 (v katerih bo ekipa nastopala) 
- 1. DOL 
- Pokal Slovenije 
- Srednjeevropska liga MEVZA 
- CEV Challenge Cup 

 

CILJI ZA SEZONO 2002/21 
 
Izjava trenerja – Gregor Jerončič: »Pandemija je zagotovo pustila svoje posledice, toda tudi vse druge 
ekipe, vsi igralci so v podobnem položaju, tako da bomo vsi prvenstvo začeli z enakega mesta. Zame 
je bilo pri vsem tem pomembno, da so se fantje na prvem zboru zglasili v normalni telesni 
pripravljenosti, tako da smo lahko takoj začeli normalno trenirati. Vse drugo bo s časom prišlo na 
svoje mesto. V pripravljalnem obdobju nismo igrali ravno veliko tekem, toda glede na to, da imamo 
zelo močno, in enakovredno ekipo, pa je bil tako ali tako že vsak trening po svoje tekma. Bili smo 
osredotočeni predvsem nase, da smo videli, katere so naše tehnične pomanjkljivosti in kaj moram še 
popraviti. Sestavili smo konkurenčno ekipo, ki bo skušala slediti ciljem kluba. Vemo pa, da je šport 
nepredvidljiv in ravno zato je tako zanimiv. Tudi lani je imel Calcit dobro ekipo in čeprav je bil na 
koncu drugi, to ni bilo tisto, kar so si v klubu želeli. Vendar mislim, da ni treba nikogar kriviti, kajti 
športniki so iz leta v leto na preizkušnji in tudi na lastni koži sem občutil, kako je, če imaš vrhunsko 
ekipo, rezultat pa je pod pričakovanji. Marsikaj vpliva na to, ali poškodbe, včasih tudi kaj drugega, 
vedno pa na koncu šteje le to, kaj ekipa pokaže na igrišču. Verjamem, da se nam bo letos izšlo po 
naših željah.« 
 
Izjava kapetana – Mitja Gasparini: »Po imenih imamo dobro ekipo, v kateri nas je nekaj starejših in 
nekaj mlajših igralcev, ki so zagotovo perspektivni in bi v prihodnosti lahko naredili lepe kariere. 
Toda eno so imena, drugo pa, kako se ekipa potem obnaša na igrišču in to je tisto, kar potem prinaša 
rezultat. Vsekakor pa je pred nami zelo zanimivo prvenstvo, kajti tudi ACH Volley bo zelo močan, 



 
  

 

prav tako Maribor, nenazadnje tudi Salonit in seveda tudi drugi klubi ne bodo želeli le sodelovati. 
Po enajstih letih se veselim spet igranja v domačem prvenstvu, kajti k mojemu razvoju je veliko 
pripomogla prav slovenska liga. Z dobrimi igrami v njej, v evropskih pokalih in v reprezentanci sem 
tudi sam dobil priložnost, da se dokažem v tujini. Dejstvo je, da je igranje v domačem prvenstvu 
predvsem zelo pomembno za mlajše igralce, tudi v slovenski ligi se da napredovati in doseči 
kakovostno raven. Ko sem sam začel igrati v slovenski ligi, sem se veliko naučil od starejših 
igralcev, predvsem tistih, ki so se vrnili iz tujine, tako da sem imel tudi v njih vzor, kako uspeti.« 

 

 


