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OK Kamnik 

Calcit Volley 

Odhodi igralcev: Jan Brulec, Matic Videčnik, Jani Konjedic 

Prihodi igralcev: Tine Kvas, Radoslav Gil 

Odbojkarji Calcit Volleyja so s pripravami na novo sezono začeli 14. avgusta, ves del priprav 

pa so opravili kar v Kamniku. Do konca evropskega prvenstva na Poljskem trener Gašper Ribič, 

ki bo tudi v letošnji sezoni vodil aktualne slovenske pokalne zmagovalce, ni mogel računati na 

reprezentanta Saša Štalekarja.  

Zaradi obeh novih organizatorjev igre so Kamničani v pripravljalnem obdobju odigrali večje 

število prijatlejskih tekem. Svojo prvo so odigrali z ACH Volleyjem in izgubili z 1:3, nato so 

doma igrali neodločeno s Triglavom iz Kranja 2:2, v gosteh pa so Kranjčane premagali s 3:1. 

V gosteh so igrali še z Mariborom, tudi z njim 2:2 in Salonit Anhovim, kjer so izgubili s 1:3, 

zato pa so Kanalce doma premagali s 3:2. Ob 70. obletnici delovanja OK Kamnik so na turnirju 

za pokal Kamnika izgubili s Posojilnico Aich/Dob z 0:3, z 2:1 pa so premagali ACH Volley. 

Pred začetkom državnega prvenstva so odbojkarji Calcit Volleyja igrali še na turnirju 

srednjeevropske lige v Zwettlu.  

»Večina igralcev je ostala v klubu, menjali smo le na mestu podajalca, kjer pa smo dobili dobra 

igralca, vendar bo potreben čas, da se bodo igralci med sabo začutili na igrišču. S tekme na 

tekmo smo igrali bolje, žal so nam ob koncu priprav zagodle bolezni in poškodbe, tako da smo 

že domači turnir in začetek srednjeevropske lige igrali v oslabljeni zasedbi. Seveda bo treba še 

nekaj časa, da bomo igrali na tisti ravni, ki si jo želimo,« je o sestavi kamniške ekipe v sezoni 

2017/18 povedal trener Gašper Ribič, ki je spregovoril tudi o ciljih v novi sezoni. 

»V obeh domačih tekmovanjih je želja priti v finale. Pokalno tekmovanje bo letos še bolj 

naporno, saj nam žreb ni šel na roke, kajti že v četrtfinalu nas čaka Salonit, ki ima odlično ekipo, 

če pa to tekmo dobimo, bi v polfinalu igrali ali proti Triglavu ali Panviti, tako da bo težko 

ubraniti lovoriko. Glede na to, da bo zaključni turnir že decembra, upam, da se bomo do takrat 

uigrali in spet prikazali dobre igre. Nekaj podobnega velja za državno prvenstvo, kjer bomo 

skušali najprej priti med štiri ekipe, potem pa bo cilj uvrstitev v finale. Vemo pa, da bo letos 

liga izenačena, saj se je kar nekaj ekip okrepilo, tako da bodo na koncu odločale malenkosti.« 

O letošnji ekipi in pričakovanjih v novi sezoni pa je spregovoril tudi Andrej Štembergar Zupan. 

»Letošnja ekipa je v primerjavi z lansko na papirju dokaj nespremenjena. Zapustili so nas trije 

igralci, dva od njih člana prve postave, oba sta letošnji okrepitvi ACH-ja. Ker smo bili z 

Brulcem dobro uigrani, bomo letos verjetno potrebovali malenkost več časa za vrhunsko igro 

oziroma igro, ki jo pričakujemo in jo pokušamo gojiti. S Kvasom in Gilom smo pridobili dobri 

zamenjavi, vendar relacija podajalec - napadalec potrebuje nekaj časa za dobro usklajenost. 

Sicer pa smo dobra ekipa z dobrim vzdušjem in že se veselim nove sezone, v kateri so 

pričakovanja podobna kot lani, vsi pa si želimo še stopničko višje. V pripravljalnem obdobju 

smo delali dobro in jasno zastavili smernice. Graditi moramo predvsem na svoji igri in 

verjamem, da lahko dosežemo zastavljene cilje,« je povedal kapetan Calcit Volleyja.  
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ČLANI OK KAMNIK, CALCIT VOLLEY 

PRIIMEK IN IME ŠT. NA DRESU 
Rojstni 
datum Pozicija Višina  

PEREIRA GUILHERME MAXSON 1 24.11.1988 KOREKTOR 197 

HRIBAR KLEMEN 2 17.07.1990 LIBERO 187 

GOLOB METOD 3 4.04.1997 LIBERO 177 

NOVLJAN ŽAN 4 7.10.1993 BLOKER 199 

RATEK TIMOTEJ 6 26.02.1995 KOREKTOR 201 

GIL RADOSLAW 7 25.01.1997 PODAJAČ 190 

VIDMAR PRIMOŽ 8 13.02.1995 SPREJEMALEC 193 

OKROGLIČ JURE 9 27.01.1997 SPREJEMALEC 190 

ŠTALEKAR SAŠO 10 3.05.1996 BLOKER 214 

KVAS TINE 11 29.03.1991 PODAJAČ 188 

LAKNER JURE 12 3.09.1993 BLOKER 191 

KOTNIK DOMEN 13 19.07.1993 SPREJEMALEC 189 

ŠTEMBERGAR ZUPAN ANDREJ © 14 26.08.1989 SPREJEMALEC 193 

          

Trener Ribič Gašper       

Pomočnik Trenerja Hribar Aleš       

Zdravnik Puketa Vesna       

Fizioterapevt Vitez Jaka       

Kondicijski trener Todorović Dalibor       

Statistik Karlo Reisner       

 


