
 

PREDSTAVITEV KLUBA ACH VOLLEY LJUBLJANA 
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Pomočnik trenerja: Jurij Žavbi 
Zdravnik: Dr. Eva Topole 
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Novosti v ekipi v primerjavi s prejšnjo sezono: 

 
               Prihodi:               Odhodi: 
  

• Jan Brulec • Jan Kozamernik 

• Dmitrij Babkov • Stipe Jurić 

• Petar Đirlić • Žiga Štern 

• Uroš Pavlović • Maksim Buculjević 

• Matej Mihajlović • Apostolos Armenakis 

• Matic Videčnik • David Kumer 

     
Potek priprav: 

 
Ekipa je večino priprav opravila v dvorani Tivoli. En teden so preživeli tudi v Mariboru, kjer so 
odigrali nekaj pripravljalnih tekem. Vsega skupaj imajo za seboj pred začetkom sezone 10 odigranih 
prijateljskih tekem, in sicer z HOK Mladost, Zagreb, Calcit Volleyball, Kioene Padova, Hypo Tirol 
Alpen Volleys Haching, DOB. Odigrali so tudi turnir v Kamniku.  
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Izjave na tiskovni konferenci pred začetkom sezone 2017/2018 trenerja in kapetana ekipe: 
 
Zoran Kedačič, trener: ''Zaključujemo 8. teden priprav, polovica ekipe je nova, polovica se je 
ohranila. 12 igralcem smo sestavili strokovni štab, izbrali kondicijskega trenerja, pomočnika 
trenerja, fizioterapevta … Po mojem mnenju smo naredili strokovno vse, da lahko pripeljemo 
ekipo v optimalno formo ne glede na to, kakšen je nasprotnik v kateremkoli tekmovanju. 
Računamo na 60 odigranih tekem to sezono. Menim, da imam 12 igralcev, na katere lahko vsak 
trenutek računam, kar je najbolj pomembna stvar. Pretekle izkušnje so nas izučile, da če želimo 
osvajati lovorike in biti konkurenčni v Evropi, moramo biti dobro pripravljeni. Trojček lovorik je 
obveza, kar je vedno bil cilj, toda tega mi še kot trenerju ni uspelo osvojiti, zato upam, da nam bo 
letos. Moj glavni cilj je, da v leto 2018 še vedno vkorakamo v evropskih tekmovanjih, ne glede na 
to, ali je to Liga prvakov ali pokal CEV – Evropa daje namreč smisel temu klubu Kar se tiče 
igralcev, sem zelo zadovoljen. Super so se vklopili, so angažirani in čutijo pripadnost. To je bilo 
sedaj v pripravljalnem obdobju, sedaj pa sledi ta tretji mesec, v katerem bomo poizkusili storiti 
vse, da dvignemo optimalno formo do Novosibirskega.'' 
 
Andrej Flajs, kapetan: ''Sedaj smo z ekipo skupaj že dva meseca in smo se med seboj že kar 
dobro spoznali. Mislim, da je vzdušje tako na igrišču kot v garderobi zelo dobro, za sabo smo 
imeli tudi en teden priprav v Mariboru, kjer smo bili nenehno skupaj. Sezona bo zelo zanimiva in 
od oktobra pa do maja se bo šlo zares, tako da bomo kmalu videli, kakšen je rezultat naših 
priprav. 
 
 

 


