
 
  

 

 
SPORTKLUB PRVA ODBOJKARSKA LIGA 2020/21 
 

Uradni naziv kluba OK Triglav Kranj 
Sedež kluba Staretova ulica 56, 4000 Kranj 
Kontaktna oseba Miro Ambrožič 
Uradni naziv ekipe v tekmovanjih Hiša na kolesih Triglav 
Matična dvorana (naziv in naslov) Športna dvorana Planina, Tončka Dežmana 1, 4000 Kranj 
Sponzorji Hiša na kolesih, Vet4Pet, AH Vrtač, Prima systems, Sport.Zone, Lemas 
Spletna stran www.oktriglav.si 
Facebook stran www.facebook.com/OKTriglavKranj 
Instagram profil www.instagram.com/oktriglavkranj/ 
Twitter profil twitter.com/OKTriglav 
YouTube profil  

 
ODHODI IGRALCEV/ IGRALK PRIHODI IGRALCEV/IGRALK 
Gregor Pernuš - ACH Volley Andrej Štembergar Zupan - Calcit Volley 
Črtomir Bošnjak - ACH Volley Maj Nanut - Salonit Anhovo 
Gal Timotej Kos - Calcit Volley Aljoša Šikanič - OK Hoče 
Jure Jenko - prenehal z igranjem Gal Ibrišimovič - SIP Šempeter 
  
  
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 
  

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

7 Janko Bregant 1986 Slovensko Korektor 
9 Jani Godnič 1997 Slovensko Podajalec 
4 Maj Nanut 2000 Slovensko Sprejemalec 

14 Andrej Štembergar Zupan 1989 Slovensko Sprejemalec 
1 Gal Ibrišimovič 2001 Slovensko Bloker 

15 Aljoša Šikanič 1997 Slovensko Podajalec 
11 Amadej Snedec 2003 Slovensko Bloker 
17 Matic Fajfar 2002 Slovensko Libero 
13 Miha Mali 1996 Slovensko Sprejemalec 
6 Uroš Tučen 1995 Slovensko Bloker 

16 Jan Maček 1997 Slovensko Bloker 
5 Jure Glamočanin 2002 Slovensko Korektor 

10 Blaž Libnik 1997 Slovensko Libero 
     
     
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Sašo Rop 
I. pomočnik trenerja Gregor Perhaj 
II. pomočnik trenerja  
statistik Bor Omejc 
trener za telesno pripravo Jernej Pleša 
fizioterapevt  



 
  

 

 
POTEK PRIPRAV 
 
- datum začetka: 3.8. 
 
- lokacije priprav: Kranj 
 
- pripravljalne tekme (nasprotniki, lokacija): Salonit Anhovo v Kranju, MOK Krka v Novem mestu. 
 
- pripravljalni turnirji (lokacija, uvrstitev, konkurenca): Pokal Kranja, 4. mesto. Tretje mesto so zasedli MOK Krka, 
drugo Merkur Maribor, zmagovalci pa so bili Calcit Volley. Celotno poročilo: http://www.oktriglav.si/pokal-kranja-
2020-porocilo/ Janko Bregant o Pokalu Kranja: »Klub se potrudi, da je Pokal Kranja vsako leto atraktiven. Glede na to, 
da bosta letos med drugim udeleženca Calcit Volley in Merkur Maribor, ki ju uvrščam med favorite za osvojitev 
naslova, je morda konkurenca najmočnejša v zadnjih letih.« Sašo Rop o Pokalu Kranja: »Pokal Kranja je vedno nek 
pokazatelj trenutne forme in ponavadi se kažejo neke smernice, vsaj pri naših fantih. Plan je bil, da bi bil to res 
najmočnejši turnir v zadnjih 10- ih letih, a je situacija s COVID-19 preprečila sodelovanje tujih ekip, kar pa ne pomeni, 
da je bil turnir kaj dosti slabši. 
 
- zanimivosti tekom pripravljalnega obdobja: Janko Bregant o pripravah: »Kako dolgo smo bili izven dvorane zaradi 
karantene točno ne vem. Smo se pa za kratek čas pred poletjem, ko so se vladni ukrepi sprostili, zopet vrnili v dvorano. 
Zaradi hitrega zaključka prejšnje sezone sem, za razliko od prejšnjih let, več igral odbojko na mivki in tako ohranjal 
stik z žogo. Priprave na letošnjo sezono so se letos začele že v začetku avgusta, kakšnih 14 dni prej kot ponavadi. 
Razlog ni predčasen zaključek lanske sezone, temveč hiter začetek letošnje, ki se je premakil v sredino septembra. 
Fizična priprava in moji otroci so poskrbeli, da v času pavze nisem miroval, in bo tako lovljenje forme do začetka 
sezone nekoliko lažje.« Sašo Rop o pripravah: »Fizična pripravljenost je nadpovprečna, fantje so večinoma delali 
programe med poletjem, so seveda izjeme in niso vsi enako pripravljeni, ampak neka osnova je. 
Priprave smo začeli 3.8., vsi treningi so večinoma v dvorani, tako kondicijski, kot tehnični. Pavza je vplivala zelo 
specifično na igralce, predvsem so lačni odbojke, moje mnenje je, da je marsikoga ta situacija "stresla" v pozitivnem 
smislu! Današnja mladina je zelo razvajena, večinoma mislijo, da so dvorane zgrajene zaradi njih in, da so se trenerji 
rodili zato, da bodo njih trenirali tako, kot njim paše. Neke spoštljivosti in predvsem volje do uspeha mnogi nimajo, 
ker imajo doma vse kar rabijo in bodo že straši poskrbeli za njih. Pri nas je situacija drugačna, vsaj tako jih navajamo 
in upamo, da nam vsaj deloma to uspeva.« 
 
 
 
 
 
 

 
TEKMOVANJA V SEZONI 2020/21  
 
- Hiša na kolesih Triglav bo nastopala v Sportklub prvi odbojkarski ligi in Pokalu Slovenije 
 
 
 

 
CILJI ZA SEZONO 2020/21 
 
- navedba ciljev 
 
 
Izjava trenerja ekipe:  

http://www.oktriglav.si/pokal-kranja-2020-porocilo/
http://www.oktriglav.si/pokal-kranja-2020-porocilo/


 
  

 

 
 
 
Letošnja 1A liga je zagotovo najmočnejša v zgodovini slovenske lige, mislim, da bo igralo 7 ali 8 "srebrnih 
"reprezentantov iz zadnjega EP. Vse ekipe, razen nas in morda Krke imajo najmanj 2 tuja igralca, kar pomeni, da nas 
čaka peklenska liga, z ACH jem in Kamnikom na čelu. 
Sprememb v postavi naše ekipe je zelo veliko, štirje igralci prve postave so ekipo zapustili, trije so prestopili v naša 
najboljša kluba, Jure Jenko pa je postavil superge v kot. Priključili smo dva fanta iz mladinskih vrst, iz Šempetra je 
prišel Gal Ibrišimovič, iz Kanala je prišel Maj Nanut, Iz Hoč, sicer "gorenjec" Aljoša Šikanić, domov, v matični klub 
pa se je vrnil Andrej Štembergar Zupan, ki bo po okrevanju po operaciji meniskusa zagotovo dodana vrednost ekipi. 
Vsi fantje so se dobro vklopili v ekipo, kaj pa bodo prinesli ekipi,  bo pa pokazal čas. 
 
 
Izjava kapetana ekipe: 
 
 
Kranjski klub je v zadnjem obdobju prava valilnica talentov. S tem, ko so naši bivši igralci poiskali priložnosti v novih 
klubih, se je v Kranju pokazala priložnost za nove omenjene mlade igralce. Na njih je, da s trdim delom to priložnost 
izkoristijo. Vsako sezono se igralci menjajo, tu nimam nobenih težav. Pomembo je, da bomo ustvarili pravo kemijo na 
igrišču. Pri tem nam bo še kako koristil ravno Andrej Štembergar Zupan. Vesel sem, da se je pridružil ekipi. 
Verjamem, da bova skupaj v veliko pomoč trenerju in mladim igralcem pri razvoju. 
 
 
Letošnje prestope igralcev sem spremljal delno. Mislim, da bo liga močna kot že dolgo ne. Najboljši klubi so pripeljali 
močne okrepitve. Po mojem mnenju favoriti za naslov ostajajo isti kot prejšnjo sezono – ACH Volley, Calcit Volley in 
Merkur Maribor. 
 
Lani smo sezono zaključili predčasno, vendar bi težko rekel, da so zato sedaj apetiti večji. Klub stremi k nenehnemu 
ponujanju priložnosti in razvoju mladih perspektivnih igralcev. To mu zelo dobro uspeva. Z mojimi izkušnjami 
poskušam k temu doprinesti, kolikor je le mogoče. Osebno si najprej želim, da bi bila sezona izpeljana brez poškodb, 
ostale stvari bodo potem lažje dosegljive. 
 
 

 
DRESI 
 
- uradne barve kluba: temno modra/bela/rdeča 
- uradne barve dresov (komplet za domače tekme/komplet za tekme v gosteh): domače tekme: temno modra osnova, 
beli detajli. Tekme v gosteh: bela osnova, temnomodri detajli. 
 
 

 
 


