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ODHODI IGRALK:   

V sezoni 2017/2018 so naš klub zapustile:  

    Maja Vahen (sprejemalka) 

    Ivana Vojinović (sprejemalka) 

    Sara Valenčič (sprejemalka)    

    Nuša Polanec (sprejemalka)    

    Tamara Borko (blokerka)    

    Ana Kerbler (blokerka) 

    Diana Pogorevc (blokerka) 

    Kristina Kerbler (podajalka) 

    Karmina Sužnik (prosta igralka) 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 PRIHODI NOVIH IGRALK:   

 Kot nove okrepitve smo v klub pripeljali:    

  

 VALENTINA VRBANC  

 Prejšnji klub: HAOK Mladost  

 Rojena: 27.07.1992   

 Višina: 184 cm   

 Državljanstvo: Hrvaško    

 Igralna pozicija: Sprejemalka  

 Številka dresa: 7 

 HANNA TUPIKINA  

 Prejšnji klub: Minchanka MINSK  

 Rojena: 19.07.1992   

 Višina: 185 cm   

 Državljanstvo: Belorusko    

 Igralna pozicija: Srednja blokerka  

 Številka dresa: 8    

     

  



 
  

 TEJA BAVDAŽ  

 Prejšnji klub: GEN-I Volley  

 Rojena: 03.09.1998   

 Višina: 185 cm   

 Državljanstvo: Slovensko    

 Igralna pozicija: Srednja blokerka  

 Številka dresa: 9    

 ŠPELA BUKOVEC  

 Prejšnji klub: OK Prevalje  

 Rojena: 17.02.1996   

 Višina: 179 cm   

 Državljanstvo: Slovensko    

 Igralna pozicija: Podajalka  

 Številka dresa: 11 

 ŽANA ZDOVC SPORER  

 Prejšnji klub: SWATYCOMET Zreče  

 Rojena: 22.03.2002   

 Višina: 190 cm   



 

 Državljanstvo: Slovensko    

 Igralna pozicija: Sprejemalka  

 Številka dresa: 12    

 FORMULA FORMIS:    

Konec sezone se je klub sporazumno razšel s trenerjem Sebastijanom Zorenčem. 

Klubsko vodstvo se je odločilo, da bo v novi sezoni 1. žensko  ekipo vodil mlad, 

ambiciozen trener, nekoč zelo uspešen igralec in večletni reprezentant, Matevž 

Kamnik. Le-ta je v lanski sezoni uspešno vodil 1. moško ekipo Maribora. Z njim je 

v klub prišel tudi Žiga Kos, ki bo opravljal vlogo pomočnika in fizioterapevta 

ekipe. Namesto trenerja 2. ekipe Marka Pongračiča, je njegovo mesto prevzela 

Martina Živko. Zaradi velikega števila deklet v generaciji starejših deklic, bo v novi 

sezoni poleg Draga Blažiča to kategorijo vodil še Darko Planinšič.  

  

Trenerski kader za sezono 2017/18: 

 

- Boštjan Glodež (Mini in Mala II) 

- Patricija Klinc Rebernak (Mala I) 

- Drago Blažič (Starejše deklice I) 

- Darko Planinšič (Starejše deklice II) 

- Martina Živko (Kadetinje I) 

- Drago Blažič (Kadetinje II) 

- Martina Živko (2. članska ekipa – 3. DOL) 

- Matevž Kamnik (Mladinke in 1. članska ekipa – 1. DOL) 

Klubsko vodstvo je razen odhoda podpredsednika Roberta Baumana, ostalo isto. 

Predsednik kluba ostaja Robert Pravdič, sekretarka Breda Štern, predstavnica za 

stike z javnostjo pa Mojca Lubanjšek Pehant.  

 

 

 



 

CILJI SEZONE 2017/2018  

Glavni cilj v sezoni 2017/18 je uvrstitev v končnico državnega prvenstva, od koder 

bomo usmerili vse sile v uvrstitev med najboljše 4 ekipe v Sloveniji. Tudi v 

pokalnem tekmovanju bi se želeli uvrstiti med najboljše 4 ekipe v Sloveniji.  

 

Izjava kapetana ekipe Ane Pehnec:  

''V letošnji sezoni mi je nov trener namenil vlogo kapetanke ekipe, kar je seveda 

velika čast, hkrati pa velika odgovornost. Ekipi so se pridružile nekatere nove 

igralke, ki pa so se hitro vklopile in vzdušje je zelo dobro. Priznati moram, da smo 

potrebovale nekaj treningov, da smo se navadile na novega trenerja in njegov način 

vodenja treningov/tekem, a zdaj nam vse skupaj zelo ugaja. Dosti treniramo in malo 

govorimo (smeh). 

Seveda si pred vsako sezono zastavimo neke cilje, a menim da ti trenutno niso tako 

pomembni. Naša naloga je, da vsak trening oddelamo maksimalno in če bo temu 

tako, bo naše delo poplačano.''  

Izjava trenerja ekipe Matevža Kamnika:  

''Tako kot igralec, tudi v vlogi trenerja čutim velik izziv in željo po zmagah. Zelo 

sem zadovoljen s pogoji dela v klubu Formula Formis. V klubu so me lepo sprejeli, 

med seboj dobro sodelujemo in vsi stremimo k doseganju čim boljših rezultatov, 

predvsem pa si želimo približati odbojko čim večjemu številu mladih deklet. Moja 

ekipa je sicer sestavljena iz študentk in dijakinj, imamo le eno profesionalno igralko, 

blokerko Tupikino. A to ne pomeni, da ne bomo marsikateri ekipi v Sloveniji trd 

oreh. Treninge moram prilagajati prostemu času igralk, a v prvih šestih tednih, so 

igralke dobro sprejele moj sistem treniranja, so delovne in se redno udeležujejo 

treningov. Zadovoljen sem s pristopom mojih igralk. V pripravljalnem obdobju smo 

imeli štiri prijateljske tekme, kjer so se pokazale pomanjkljivosti in pozitivne strani 

naše ekipe. Predvsem upam, da ne bo poškodb. Moja pričakovanja so, kot vedno, 

visoka. Verjamem, da mi bo moja ekipa sledila in da ji bom dober vodja. Vsako 

tekmo gremo na zmago. Sezono bomo gradili po sistemu “s piko po piko” in videli 

bomo, kako daleč nas pripelje naša vztrajnost in borbenost.''  



 
 

Podatki 1. članske ekipe Formula Formis v sezoni 2017/2018  

 

 

IME IN PRIIMEK IGRALNA POZICIJA DATUM 
ROJSTVA 

ŠTEVILKA 

ANA PEHNEC PODAJALKA 24.05.1993 1 

ANA SEŠEL LIBERO 01.03.1995 3 

ANJA ERTL KOREKTOR 07.03.2001 6 

VALENTINA VRBANC SPREJEMALKA 27.07.1992 7 

HANNA TUPIKINA SREDNJA BLOKERKA 19.07.1992 8 

TEJA BAVDAŽ SREDNJA BLOKERKA 03.09.1998 9 

LINA PAJNIK LIBERO 03.04.1992 10 

ŠPELA BUKOVEC  PODAJALKA 17.02.1996 11 

ŽANA ZDOVC SPORER SPREJEMALKA 22.03.2002 12 

NINA KOTNIK SPREJEMALKA 12.12.1999 13 

PIA PRAVDIČ SPREJEMALKA 22.09.2001 14 

DARJA ERŽEN KOREKTOR 20.06.1997 16 

ANA ŠTERN SREDNJA BLOKERKA 10.06.1998 18 



 
 

 

KLUBSKI KONTAKTI: 

Matevž Kamnik (1. trener): 

031 – 666 – 745, matevz.kamnik@gmail.com 

Mojca Lubanjšek Pehant (piar): 

041 – 804 – 730, mojca@retorik.si 

Breda Štern (sekretarka): 

041 – 735 – 419, ok.formis@gmail.com 

Robert Pravdič (predsednik): 

041 – 638 – 772, robert@formula-sp.si 

  

 

 

 

Robert Pravdič, predsednik 

 

 
 

Hoče, 25.09.2017 
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