
 
  

 

SPORTKLUB PRVA ODBOJKARSKA LIGA 2020/21 
 
OK PANVITA POMGRAD Murska Sobota 
 

Uradni naziv kluba ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET (OK Panvita Pomgrad) 
Sedež kluba Grajska ulica 6, 9000 Murska Sobota, p.p. 270 
Kontaktna oseba Matjaž Durič, predsednik UO 
Uradni naziv ekipe v tekmovanjih OK PANVITA POMGRAD 
Matična dvorana (naziv in naslov) Osnovna šola I Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 32, Murska Sobota 
Sponzorji Panvita, Pomgrad, Intering Holding, Triglav, Petrol, Generali, Imo-Real, 

Vigros, Hakl IT, Zvezda M.Sobota, Tiskarna AIP Praprotnik, Legea… 
Spletna stran www.sk-pomurje.si 
Facebook stran https://www.facebook.com/pomurjedeset/ 
Instagram profil  - 
Twitter profil  - 
YouTube profil  - 

 
ODHODI IGRALCEV/ IGRALK PRIHODI IGRALCEV/IGRALK 
Vasja Plesec Jure Lakner 
Zlatko Pulko Branislav Radović 
Maj Marovt Marin Novak  
David Novak Rene Potočnik 
  
ODHOD TRENERJA  // PRIHOD TRENERJA //  
  

 
SESTAVA EKIPE  
ŠT. DRESA IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO / višina 

7 Urban DRVARIČ 1995 slovensko podajalec / 189 cm 
12 Jure LAKNER 1993 slovensko bloker / 191 cm 
14 Žan BEDRAČ 2001 slovensko bloker / 198 cm 
9 Branislav RADOVIĆ 1991 srbsko korektor / 197 cm 
2 Nikola RAŽNATOVIĆ 1983 črnogorsko  sprejemalec / 192 cm 
8 Tin VRABL 1988 slovensko libero / 190 cm 

18 Blaž GRABAR 1993 slovensko bloker / 197 cm 
5 Dino VINKOVIČ 2003 slovensko sprejemalec /195 cm 
3 Rene POTOČNIK 2003 slovensko sprejemalec / 184 cm 

13 Marin NOVAK 2000 slovensko podajalec / 181 cm 
10 Jakob ROJNIK 1996 slovensko sprejemalec / 190 cm 
4 Žan VORI 2001 slovensko libero / 180 cm 

     
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Aleš HRIBAR 
I. pomočnik trenerja Gorazd Flisar 
II. pomočnik trenerja  / 
statistik Miha Žalig 
trener za telesno pripravo  / 
fizioterapevt Janko Müller 

 
 

http://www.sk-pomurje.si/
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POTEK PRIPRAV  (datum začetka, lokacije priprav, pripravljalne tekme & turnirji, zanimivosti, razno) 

- začetek priprav v domačem okolju v M..Soboti v začetku avgusta 
- prijateljske tekme odigrane proti Hočam, Mariboru, Topolšici, Fužinarju…  
- zanimivost: dolgoletni kapetan ekipe, Gorazd Flisar, ki je zaključil z aktivnim igranjem odbojke je zdaj 

pomočnik trenerja Aleša Hribarja 

 
TEKMOVANJA V SEZONI 2020/21 - navedba tekmovanj, v katerih bo ekipa nastopala  

- prvenstvo Sportklub 1.DOL za moške, 
- pokal OZS  

 
CILJI ZA SEZONO 2020/21 
S pomlajeno ekipe je cilj zlata sredina lestvice in po možnosti izboljšati lanskoletno peto uvrstitev v predčasno 
končanem državnem prvenstvu + v pokalu s pomlajeno ekipo priti čim dlje.  
 
Izjava trenerja ekipe, Aleša Hribarja: 
»Pred zadnjim tednom do tekme s Salonitom in začetkom nove sezone smo v šestem tednu priprav, kjer 
zaključujemo s pripravljalnim obdobjem  do prve uradne tekme. Zaradi situacije s korono so bile priprave pač 
prilagojene, baza je narejena. V zadnjih dneh do začetka prvenstva bomo izpilili samo še določene taktične zadeve 
v sami igri, da se bomo na uvodu v novo sezono pokazali v najlepši luči.  
Čaka nas naporna sezona, liga bo težka, vsako tekmo bo potrebno odigrati kot da je finale in dati resnično vse od 
sebe. In s takim pristopom menim, da lahko tudi presenetimo pa čeprav poudarjam, da to velja samo če bomo 
pravi in res 100% in to bom na vsaki tekmi od fantov tudi zahteval.« 
 

 
DRESI 
- uradne barve kluba: belo-zelena / zeleno - bela 
- uradne barve dresov - komplet za domače tekme: belo/zelena; komplet za tekme v gosteh: zeleno/bela 
 

 
 


