
PREDSTAVITEV EKIP 1. DOL ZA MOŠKE IN 1. A in B DOL ZA ŽENSKE 
Prosimo vas, da izpolnjen obrazec najkasneje do petka, 5. oktobra, vrnete na e-mail press@odbojka.si in po 
možnosti priložite še uradno fotografijo ekipe. 

Uradni naziv kluba Odbojkarski klub ACH Volley Ljubljana 
Sedež kluba Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana 
Kontaktna oseba Boštjan Verčič, Zala Fendre  
Uradni naziv ekipe v tekmovanjih ACH Volley Ljubljana 
Matična dvorana Dvorana Tivoli 
Sponzorji  
Spletna stran www.ach-volley.si 
Facebook ACH Volley Ljubljana 
Instagram achvolley 
Twitter / 
YouTube / 

 

ODHODI IGRALCEV ALI IGRALK PRIHODI IGRALCEV ALI IGRALK 
Jan Brulec Kyle Patrick Dagostino 
Jani Kovačič Matej Kök 
Tymofii Poluian Andrej Flajs 
Jori Mantha Božidar Vučićević 
 Žiga Kumer 
  
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 
  

 

SESTAVA EKIPE  
ŠT. DRESA IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO 
1 Andrej Flajs 1983 slovensko sprejemalec 
2 Božidar Vučićević 1998 srbsko korektor 
5 Žiga Kumer 1999 slovensko libero 
6 Diko Purić 1993 slovensko bloker 
7 Uroš Pavlović 1992 slovensko bloker 
8 Rok Satler 1979 slovensko podajalec 
9 Matija Pleško 1976 slovensko sprejemalec 
10 Kyle Dagostino 1995 ameriško libero 
11 Petar Đirlić 1997 hrvaško korektor 
12 Jure Okroglič 1997 slovensko sprejemalec 
15 Andrija Vilimanović 1995 srbsko podajalec 
16 Jan Pokeršnik 1989 slovensko sprejemalec 
17 Matic Videčnik 1993 slovensko bloker 
18 Matej Kök 1996 slovensko sprejemalec 
     
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Matija Pleško 
I. pomočnik trenerja Jurij Žavbi 
II. pomočnik trenerja  
statistik Mitja Torkar 

mailto:press@odbojka.si


trener za telesno pripravo  
fizioterapevt Jure Ivartnik 

 

POTEK PRIPRAV (datum začetka, potek priprav, pripravljalne tekme in turnirji) 
 
Glavnina ekipe se je zbrala 12. avgusta in pričela s pripravami na novo sezono, v septembru pa so 
se ji postoma pridružili še manjkajoči člani. V tem obdobju je bil poudarek predvsem na fizični 
pripravi, odigrali pa so pripravljalni turnir v Novem Sadu, prijateljsko tekmo v Padovi ter nekaj 
tekem s kranjsko ekipo. Trener zmajev Matija Pleško računa, da bo ekipa vrhunsko pripravljena in 
uigrana do decembra, ko se začnejo tekme elitne Lige prvakov. 

 

TEKMOVANJA V SEZONI 2019/20 (v katerih bo ekipa nastopala) 
LIGA PRVAKOV 
MEVZA 
DRŽAVNO PRVENSTVO 
POKAL SLOVENIJE 

 

CILJI ZA SEZONO 2019/20 
 
Cilji kot vedno ostajajo visoki. ''Temelj vsega je tekmovanje v državnem prvenstvu in pokal, kjer 
pričakujemo seveda prvo mesto. V srednjeevropskem pokalu prav tako nič drugače, ne glede na to, 
da se določeni konkurenti krepijo. Je pa treba jasno povedat, da nismo tukaj le zaradi teh 
tekmovanj, ampak predvsem zaradi Lige prvakov,'' je dejal predsednik kluba Rasto Oderlap na 
predstavitveni novinarski konferenci. 
 
Matija Pleško, glavni trener: "Moja največja želja v sezoni je, da izkoristimo ves ta potencial, ki ga 
imajo fantje. Ta je res visok. Da fante popeljemo v rdeče obrate, je naloga strokovnega štaba. 
Največji motiv bo zagotovo na tekmah lige prvakov, upam, da bomo tam najboljši. Kako daleč 
bomo šli, bo odvisno samo od nas. Ne sme nas ustaviti niti kakšen zelo visoko rangirani tekmec. Če 
dobimo Kazan in si rečemo, da ga ne moremo premagati, smo pol reči že pokvarili. Govoriti o ciljih 
v ligi prvakov nima smisla. Mi se moramo dobro pripraviti, uigrati, majice morajo biti mokre na 
vsakem treningu, vsak igralec mora imeti v glavi, da to dela za sebe in za skupino. Ko bodo igralci to 
spoznali, bomo dobra ekipa. V nasprotnem pa bomo imeli le dobre posameznike" 
 
Rok Satler, kapetan: ''Uspešna sezona zame pomeni osvojitev vseh treh lovorik, torej v slovenskem 
pokalu, domačemu prvenstvu in v srednjeevropski ligi. V Ligi prvakov pa je sigurno potrebno ciljati 
na zmage na tekmah skupinskega dela in upam, da bomo pri tem čim bolj uspešni. Bomo videli, kaj 
nam bo namenil žreb, vsekakor pa se ne bomo zadovoljili le z udeležbo na tem tekmovanju.'' 

 


