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Odbojkarice Keme so v Puconcih začele priprave za novo sezono 14. avgusta in v obdobju 

priprav so puconska dekleta odigrala tudi precej prijateljskih srečanj. Žal v ekipi v novi 

sezono ne bo šestih igralk iz minule sezone, ki so se odločile prenehati z igranjem odbojke.  

V ekipi tako ni več Janje Donša, Petre Franko, Laure Kocet, Katje Karin Pintarič, Saše Zdovc 

in Mateje Kadiš. V Puconcih smo upali, da  se bodo lahko za novo sezono ekipo okrepili s 

kakšno igralko iz ostalega slovenskega prostora, toda žal je ostalo le pri domačem kadru. V 

kader prve članske ekipe so v Puconcih vključili tudi nekaj mladih igralk iz II. puconske ekipe.  

Trener Sebastjan Lenarčič je pred prvenstvom zmeren optimist: » Mi imamo letos ekipo, ki si 

mora zagotoviti obstanek v ligi. Šli smo zavestno v domači kader, ki se je v obdobju priprav že 

dokazal, saj smo na močnem turnirju v Grosuplju, podobno kot lani, zasedli drugo mesto. Meni 

je povsem jasno, da so prijateljske tekme nekaj povsem drugega kot prvenstvene, toda pustimo 

se prijetno presenetiti. Upamo tudi na tradicionalno bučno podporo gledalcev v domači 

puconski dvorani.«  

V ekipi bo kapetanski trak na majici Angeline Ajnihar: »Prepričana sem, da po dobrih pripravah 

ne bomo razočarali  naših gledalcev. Mlade igralke so se lepo vključile v ekipo, kar se je videlo 

na dveh močnih turnirjih, tako v Grosuplju kot tudi v Kaposvarju. Prepričana sem, da lahko 

naša izkušenost, mislim na starejše igralke, v kombinaciji z mladostno zagnanostjo prispeva k 

temu, da se bomo lahko borili za sredino prvenstvene lestvice.«  

Seznam igral 1. DOL ŽOK  KEMA  Puconci  

Št.na dresu  Priimek Ime Datum 
rojstva  

Igralno mesto 

1 KOVAČ ŠARČEVIĆ ZARJA  11.03.1999 SPREJEMALKA 

2 SVETANIČ NUŠA  31.08.2000 SPREJEMALKA 
3 KUHAR  NIKA 16.02.2002 SPREJEMALKA  

4 VINKOVIČ  DONA 11.09.2000 SPREJEMALKA  
5 AJNIHAR ANGELINA 15.03.1990 PODAJALKA 

6 ŠKRABAN  IVA 03.09.1992 SPREJEMALKA  

7 HORVAT  DAŠA 05.07.2001 BLOKERKA 
8 OLETIČ DIANA 09.10.1998 BLOKERKA  

10 OLETIČ MICHELLE 09.10.1998 SPREJEMALKA 
11 PINTARIČ  ADELA  01.12.1997 BLOKERKA 

12 ŠADL  TASIA 17.12.2001 BLOKERKA  

13 KOVAČ NINA  08.06.1996 SPREJEMALKA 
16 MIKL VERONIKA 18.11.1999 LIBERO 

17 GJERGJEK  TINA 05.08.2001 LIBERO 
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