
 
  

 

 
 
SPORTKLUB PRVA ODBOJKARSKA LIGA 2022/23 
 

Uradni naziv kluba ODBOJKARSKI KLUB TRIGLAV KRANJ 
Sedež kluba Staretova Ulica 56 
Kontaktna oseba Janko Bregant 
Uradni naziv ekipe v tekmovanjih Hiša Na Kolesih Triglav 
Matična dvorana (naziv in naslov) ŠD Planina, Ulica Tončka Dežmana 1, Kranj 
Sponzorji Hiša na Kolesih, Vet4Pet, I Plus, Avtohiša Vrtač 
Spletna stran www.oktriglav.si 
Facebook stran https://www.facebook.com/OKTriglavKranj/ 
Instagram profil  
Twitter profil twitter.com/oktriglav 

 
ODHODI IGRALCEV/ IGRALK PRIHODI IGRALCEV/IGRALK 
Andrej Štebergar Zupan Djordje Jovović 
Janko Bregant Bor Jese Rotar 
Jani Godnič Jure Glamočanin 
Žiga Kumer Adi Adžović 
Blaž Libnik  
Tilen Pušnik, Jan Maček  
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 
  

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

1 GAL IBRIŠIMOVIČ 2001 SLO SREDNJI BLOKER 
4 MAJ NANUT 2000 SLO SPREJEMALEC 
5 JURE GLAMOČANIN 2002 SLO KOREKTOR/SPREJEMALEC 
6 UROŠ TUČEN 1995 SLO SREDNJI BLOKER 
9 BOR JESE ROTAR 1999 SLO SPREJEMALEC 
11 AMADEJ SNEDEC 2003 SLO SREDNJI BLOKER 
12 ALJOŠA ŠIKANIĆ 1997 SLO PODAJALEC 
13 MIHA MALI 1996 SLO SPREJEMALEC 
14 ADI ADŽOVIĆ 1999 SLO PODAJALEC 
15 DJORDJE JOVOVIĆ 2001 MNE KOREKTOR 
7 MATIC FAJFAR 2002 SLO 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: 9.8.2022 
- lokacije priprav: KRANJ, BEOGRAD 
- pomembnejše pripravljalne tekme/turnirji (lokacija, nasprotniki, rezultat):  
POKAL KRANJA: 2. MESTO 
 
- zanimivosti tekom pripravljalnega obdobja:  
 
 
 
 
 

 
TEKMOVANJA, V KATERIH BO EKIPA NASTOPALA V SEZONI 2021/22  
Sportklub prva odbojkarska liga, Pokal Slovenije 
 

 
CILJI ZA SEZONO 2021/22 
 
Izjava trenerja ekipe:  
»Rahlo prevetrena ekipa je začela s pripravami 9.8., torej je za nami dober mesec treningov. Z izjemo nekaj manjših 
poškodb so priprave potekale nemoteno, v napornem ritmu osmih treningov tedensko. Cilji ekipe so uvrstitev med 
najmanj šest najboljših ekip v državnem prvenstvu in v finale Pokala Slovenije. Imamo izredno mlado ekipo. Povprečna 
starost je 22 let, tako, da bo letos veliko treningov, učenja in upamo tudi čim več zmag. Ne bomo najmočnejši in najvišji, 
upamo pa, da bomo najboljši “rudarji”.” 
 
Izjava kapetana ekipe: 
»Celotno obdobje mojega nastopanja v prvi ekipi Triglava sem preživel pod prejšnjim kapetanom Jankom Bregantom, 
od katerega sem se med igranjem poizkušal čim več naučiti. Vloga kapetana mi tako predstavlja dodaten izziv in 
predvsem odgovornost do ekipe, trenerja in kluba, ki so mi zaupali to novo nalogo. Želim si, da bom to zaupanje v čim 
večji meri upravičil. Nekateri igralci bodo za klub nastopali prvič, drugi se vračajo v prvo ekipo po kaljenju v drugih 
klubih oziroma pri mlajših selekcijah. Po dolgih letih bo v ekipi na mestu korektorja zaigral tudi perspektiven tuj igralec. 
Tako posamezni igralci kot celotna ekipa smo željni priložnosti in dokazovanja. Na treningih je dobra energija, vsi novi 
fantje so se odlično vklopili. Za ekipe Triglava je pogosto veljalo, da niso najvišje in najmočnejše, smo pa to vedno 
nadoknadili z borbenostjo, trdim delom in homogenostjo na igrišču. Enako bo moralo veljati tudi letos. Misim, da je 
ekipa za to odlično sestavljena, skupaj z odličnim in dobro utečenim trenerskim štabom. Znotraj ekipe je na vseh igralnih 
mestih ravno prava konkurenca, ki vsakega igralca že na treningu konstantno sili k napredovanju. Upam, da bomo delo 
s treningov prenesli tudi na tekme, kar je prvi pogoj za doseganje rezultatov.V prvenstvu se obeta veliko težkih tekem, 
kjer bomo prav vsakič iskali svoje priložnosti za osvajanje točk in pa predvsem zmag.” 
 

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

 
 


