
CALCIT VOLLEY – 1A. DOL ŽENSKE 
 

ODHODI IGRALCEV ALI IGRALK PRIHODI IGRALCEV ALI IGRALK 
Eva Pogačar Zala Zbičajnik 
Anja Zorman Ana Marija Vovk 

 

SESTAVA EKIPE  
ŠT. DRESA IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO 
1 Zala Zbičajnik 1996 slovensko podajalka 
3 Nina Kotnik 1999 slovensko sprejemalka 
4 Katja Mihevc 1997 slovensko srednja blokerka 
6 Polona Marušič 1999 slovensko sprejemalka/prosta igralka 
7 Špela Marušič 1999 slovensko podajalka 
8 Katja Mihalinec 1997 slovensko sprejemalka 
9 Ana Marija Vovk 1998 slovensko sprejemalka 
10 Olivera Kostić 1991 srbsko korektorka 
12 Eva Zatkovič 2001 slovensko korektorka 
13 Leja Janežič 1993 slovensko prosta igralka 
14 Lucille Charuk 1989 kanadsko srednja blokerka 
15 Manja Jerala 2002 slovensko srednja blokerka 
17 Tina Kaker 1993 slovensko srednja blokera 
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Gregor Rozman 
I. pomočnik trenerja Danijel Habjan 
statistik Kristina Petrović 
trener za telesno pripravo Gregor Sobočan 
fizioterapevt Žane Bortek 

 

POTEK PRIPRAV (datum začetka, potek priprav, pripravljalne tekme in turnirji) 
 
Ekipa je s pripravami začela sredi avgusta, a ne v povsem popolni zasedbi. Zaradi reprezentančnih 
obveznosti so se septembra po koncu evropskega prvenstva ekipi priključile še Leja Janežič, Eva 
Zatković in Ana Marija Vovk, prav tako je kasneje iz Kanade pripotovala Lucille Charuk. Ekipa je v 
pripravljalnem obdobju intenzivno trenirala pod vodstvom trenerja za telesno pripravo Gregorja 
Sobočana, postopoma so začeli dodajati tudi žogo. Katja Mihevc po poškodbi kolena iz lanske 
sezone lepo napreduje in že trenira v normalnem obsegu, v času priprav pa je zlom gležnja utrpela 
Nina Kotnik, ki zaenkrat ostaja odsotna z igrišč. Calcitovke so septembra začele s pripravljalnimi 
tekmami z domačimi in tujimi ekipami, med drugim so odigrale mednarodni turnir v Olomoucu in 
priredile turnir za pokal Kamnika. 

 

TEKMOVANJA V SEZONI 2019/20 (v katerih bo ekipa nastopala) 
• Pokal Slovenije 
• 1. DOL 
• MEVZA 
• CEV Challenge Cup 

 



CILJI ZA SEZONO 2019/20 
 
Osvojitev domačih lovorik, uvrstitev na zaključni turnir MEVZE in uvrstitev v četrtfinale pokala CEV 
Challenge. 
 
 
Izjava trenerja:  
GREGOR ROZMAN, trener Calcit Volley: »Po prvih osmih tednih skupnega dela smo zgradili solidne 
temelje letošnje ekipe. Od tu naprej začnemo graditi čvrsto in zdravo sredino za katero sem 
prepričan, da bo storila korak naprej tako v individualnem kot tudi ekipnem smislu. Prizadevnost in 
kvaliteta deklet nista sporni, v svojo igro pa vgrajujemo nekaj novosti glede na pretekli dve sezoni. 
Poleg tehnično-taktičnih zamisli veliko pozornosti namenjamo tudi psihološki pripravi in zaenkrat 
smo na dobri poti. Fokus, delo in pozitivno ozračje so in bodo naše vodilo. Z ekipo imamo dogovor, 
da je vsak trening, vsaka žoga pomembna. Pomembno je, da imamo skupne cilje, da smo 
osredotočeni na pot, ki nas čaka v naslednjih mesecih. Gojimo pozitivno ozračje v ekipi in želimo 
napredovati iz treninga v trening. Imamo dobro osnovo, saj imam na voljo 13-14 kvalitetnih igralk, 
željnih učenja in poštenega dela.« 
 
Izjava kapetana: 
OLIVERA KOSTIĆ, kapetanka: »Pozna se, da je ekipa ostala skoraj nespremenjena, to je velika 
prednost tako na treningu kot v igri. Novi igralki sta našo ekipo le nadgradili in moram reči, da sem 
zadovoljna s potekom dela. Vzdušje v ekipi je dobro, z izjemo Nine smo zdrave in brez težav, upam 
tudi, da tako ostane. Treniramo dobro. Ta zadnji teden pred začetkom sezone še namenjamo 
uigravanju, a evforija pred pričetkom tekem se že občuti. Ciljamo na vrh in to nam je dodatna 
motivacija.« 

 

 


	Polona Marušič

