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Naziv kluba: Odbojkarski klub Triglav Kranj 
Naziv ekipe: Triglav Kranj 
Prihajajoča sezona bo za odbojkarje Triglava zgodovinska, saj bo klub prvič nastopil v 
srednjeevropski ligi MEVZA – nazadnje je Triglav v evropskem prostoru nastopil na pokalu 
Challenge v sezoni 2009/2010 in tedaj odigral le 2 tekmi prvega kroga, tokrat pa fante čaka 
veliko več dela, saj bodo nastopili na petih turnirjih proti 10 nasprotnikom iz 
srednjeevropskih držav. 
Največ sprememb od lanske sezone bo v sprejemalski posadki – Matej Kök svojo kariero 
nadaljuje v Bedzinu na Poljskem, v ekipi ne bo več tudi Jana Planinca, kranjski ekipi pa se je 
pridružil mladi Črtomir Bošnjak, ki je lani igral za Brezovico. Iz Žirovnice se obogatena z 
igralskimi izkušnjami v domači klub vračata sprejemalec Gal Timotej Kos in srednji bloker Jan 
Maček, seznam ostalih članov ekipe pa ostaja enak. 
Enak ostaja tudi strokovni štab, s prvim trenerjem Sašem Ropom na čelu, ob njem pa še 
pomočnik trenerja Gregor Perhaj, kondicijski trener Matej Dolenc in statistika Miha Marolt ter 
Martin Ambrožič. 
 

 TRIGLAV KRANJ  

 SEZNAM IGRALCEV IN STROKOVNEGA VODSTVA  
Številka 

dresa 
ime in priimek Igralno mesto / funkcija letnica rojstva višina 

1 Urban Toman  Libero 1998 184 

2 Žiga Lužovec  Sprejemalec 1993 191 

6 Uroš Tučen  Srednji bloker 1996 200 

7 Janko Bregant  Korektor 1986 198 

9 Gal Timotej Kos Sprejemalec 1995 194 

16 Jan Maček Srednji bloker 1998 198 

10 Žan Beravs  Podajalec 1993 192 

11 Miha Bežek  Libero  1989 191 

13 Miha Mali  Sprejemalec 1996 191 

15 Jure Jenko  Srednji bloker 1993 203 

3 Črtomir Bošnjak Sprejemalec 2000 195 

17 Aleš Kök  Podajalec 1996 198 

18 Rok Rezar  Srednji bloker 1990 192 

        

       

 Sašo Rop Glavni trener   

 Gregor Perhaj Pomočnik trenerja   

 Matej Dolenc Kondicijski/fitness trener   

 Miha Marolt Statistik   

 Martin Ambrožič Statistik   
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Ekipa je letos priprave začela 7. avgusta. Časa je bilo letos relativno malo, saj je bil že pred 
začetkom domače lige na sporedu prvi turnir MEVZA srednjeevropskega pokala in to prav v 
Kranju. Sašo Rop se je zato takoj ob začetku priprav posvetil uigravanju mlade postave in igri 
6 na 6. Veliko je bilo odigranih pripravljalnih tekem in turnirjev, dva od teh mednarodna – v 
Novem Mestu in v Kranju. Rop je želel fante dobro pripraviti na srednjeevropski pokal, saj 
pravi, da “je možnost igranja na MEVZA pokalu lepa nagrada za lansko osvojeno tretje mesto v 
državnem prvenstvu, vendar ne bomo zgolj udeleženci in obiskovalci tekmovanja, ampak tudi 
tekmovalci in zmagovalci.” Glede lanske sezone in ciljev za domače prvenstvo je dejal: “Lanska 
sezona je bila res uspešna in lepa popotnica za naprej, vendar kot trener vedno stremim k 
višjim ciljem. Naši cilji so podobni kot lani, kljub temu da nas bo sigurno 90% nasprotnikov 
odpisalo v bojih za prva 4 mesta. Ampak mi bomo to izkoristili in delamo, fantje so pridni.” 
Kapetan Janko Bregant je po končanih pripravljalnih turnirjih ocenil: “Rangiranje ekipe glede 
na rezultate prijateljskih tekem mislim, da ni mogoče. Prvi razlog je, da smo vseskozi igrali v 
najrazličnejših mogočih postavah, drugi razlog pa je, da prijateljske tekme še ne pokažejo 
psihične trdnosti ter dejanske predrznosti ekipe ter posameznih igralcev.” Glede svojih želja 
in pričakovanj za sezono 2017/18 pa pravi: “V tekmovalnem smislu bi želel vsaj ponoviti 
rezultate iz prejšnje sezone. Predvsem si želim, da ekipa ostaja kompaktna in se v nobenem 
trenutku ne predaja ter, da vseskozi stopnjuje kvaliteto igre. Dejstvo je, da imamo ekipo iz 
prejšnje sezone nekoliko spremenjeno. Mislim, da smo glede na timing s soigralci ustvarili 
povsem primerno energijo v ekipi. Na nekaterih igralnih mestih imamo močno konkurenco. 
Želim, da se bo v rezultatskem smislu to obrnilo v naš prid, kar seveda ni vedno nujno. Upam 
na uspešno sezono brez poškodb.” 
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Kontakt za odnose z javnostmi: Matevž Ambrožič, ambrozic.matevz@gmail.com, 031682251 
 
Naši sponzorji: 
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