Nova KBM Branik 2017/18
PRIHODI: Brina Bračko (mladinka), Ana Mojca Krajnc (mladinka), Tonka Pučnik
(mladinka), Karmina Sužnik (vrnitev s posoje),
ODHODI: Saša Planinšec (Dresdner SC, Nemčija)
V tekmovalni sezoni 2017/18 bo odbojkarice Nova KBM Branika vodil Samo Miklavc,
ki je na mestu prvega trenerja zamenjal Bruna Najdiča.
Odbojkarice Nove KBM Branika so s pripravami pričele 14. avgusta v okrnjeni
zasedbi, saj so zaradi reprezentančnih obveznosti manjkale Brina Bračko, Alja Jerala,
Tonka Pučnik (vse svetovno prvenstvo do 18 let v Argentini), Roosa Koskelo
(univerzitetne igre v Tajvanu), Iza Mlakar, Anita Sobočan, Ana Marija Vovk, Ela Pintar
(vse svetno prvenstvo do 23 let) in kapetanka Aleksandra Milosavljević, ki se je
pripravam priključila v začetku septembra. Ekipo je v začetku priprav vodil Dejan
Pušnik, ki je zamenjal Sebastijana Škorca in bo letos v klubu odgovoren za mlajše
članice, ki bodo nastopale v 2.DOL-Vzhod, mladinke in kadetinje. Po končanem
evropskem prvenstvu za moške na Poljskem je vodenje članske ekipe prevzel Samo
Miklavc, ki je bil pomočnik selektorju Slobodanu Kovaču v slovenski moški izbrani
vrsti.
V pripravljalnem obdobju so bankirke odigrale kar nekaj pripravljalnih tekem in
turnirjev. V začetku priprav so se mlade odbojkarice Nove KBM Branika merile z
zagrebško HAOK Mladost (zmaga in poraz). Po vrnitvi mladink (Jerala, Bračko,
Pučnik) ter finke Koskelo in kapetanke Milosavljevič so v Mariboru remizirale z češko
ekipo Kralove Pole Brno in slavile v turnirju v Zagrebu, kjer je ob domači HAOK
Mladost nastopil še srpski Železničar Lajkovac. Po končanem svetovnem prvenstvu
do 23 let v Ljubljani je bila ekipa prvič kompletna in odbojkarice Nove KBM Branika
so v Brnu na močnem mednarodnem turnirju (Kralovo Pole Brno (Češka), SC
Potsdam (Nemčija), Vasas Obuda (Madžarska)) s tremi zmagami slavile. V zadnjem
testu pred pričetkom prvenstvo so bankirke odigrale še dve prijateljski tekmi z
zagrebško HAOK Mladost in dvakrat slavile.
»Nova sezona in novi izzivi. Prioriteti sta seveda, kot vsako sezono, slovensko
prvenstvo in pokal, ki ju je treba ubranit iz prejšnje sezone. Kvaliteto za to imamo.
Sezona do dolga in naporna, ampak verjamem, da lahko upravičimo vlogo najboljših
v državi. Kar se tiče evropskih tekmovanj, ena izkušnja več za mlade punce in skozi te
tekme bomo dobili realno sliko, kje se kot klub nahajamo v merilu z evropskimi

ekipami,« je povedala najizkušenejša bankirka in kapetanka Aleksandra
Milosavljević.
»Enako kot v prejšnjih sezonah, tudi v letošnji sezoni ciljamo na visoke uvrstitve v
vseh štirih tekmovanjih, torej domače prvenstvo in pokal ter srednjeevropksa liga
MEVZA in evropski izziv v obliki lige prvakov. Ekipa je sestavljena tako iz izkušenih
igralk, na katerih bo slonelo glavno breme, kot tudi iz mlajših, perspektivnih, ki bodo
iskale priložnosti, katerih bo več kot dovolj v dolgi in naporni sezoni. Glavni cilj kluba
sta domači lovoriki in uveljavitev mladih igralk, ki bodo v prihodnosti sestavljele
jedro Nove KBM Branika. Pogoji za doseganje ciljev so idealni, želja igralk je velika,
kar me kot trenerja veseli in vliva optimizem.« je dodal prvi trener Samo Miklavc.

PRIIMEK in IME

ŠTEVILKA

POZICIJA

DATUM Rojstva VIŠINA

MLAKAR Iza
PUČNIK Tonka
KOŠENINA Maja
KAUČIČ Marina
SUŽNIK Karmina
BRAČKO Brina
VOVK Ana Marija
NAJDIČ Sara
MILOSAVLJEVIĆ
Aleksandra (C)
SOBOČAN Anita
JERALA Alja
PINTAR Ela
BLAGNE Nika
KOSKELO Roosa
KRAJNC Ana Mojca

1
2
3
4
5
8
9
10
11

Korektor
Podajalka
Korektor
Blokerka
Libero
Blokerka
Sprejemalka
Podajalka
Podajalka

14.11.1995
21.04.2000
22.08.1998
19.10.1993
21.12.1996
12.01.2000
29.03.1998
17.12.1994
24.04.1979

184 cm
179 cm
183 cm
188 cm
172 cm
182 cm
185 cm
169 cm
184 cm

13
14
15
16
17
18

Sprejemalka
Sprejemalka
Blokerka
Sprejemalka
Libero
Blokerka

26.05.1997
26.07.2000
11.01.1996
16.11.1994
20.08.1991
14.02.2000

177 cm
183 cm
186 cm
184 cm
164 cm
180 cm

TRENER
POMOČNIK TRENERJA
FIZIOTERAPEVT
ZDRAVNIK
KONDICIJSKI TRENER
VODJA EKIPA

MIKLAVC Samo
DUKARIČ Tomo
PLANINŠEC Mihela
VUJIĆ Marija
POTRČ Aleš
LIKOVNIK Luka

