
 
  

 

 
SPORTKLUB PRVA ODBOJKARSKA LIGA 2020/21 
 

Uradni naziv kluba ODBOJKARSKI KLUB ACH VOLLEY LJUBLJANA 
Sedež kluba CELOVŠKA 25, 1000 LJUBLJANA 
Kontaktna oseba BOŠTJAN VERČIČ 
Uradni naziv ekipe v tekmovanjih ACH VOLLEY LJUBLJANA 
Matična dvorana (naziv in naslov) HALA TIVOLI, CELOVŠKA CESTA 25, 1000 LJUBLJANA 
Sponzorji MESTNA OBČINA LJUBLJANA, ACH 2 D.O.O., 

AUTOCOMMERCE D.O.O., DOORS, ZAVAROVALNICA 
TRIGLAV, TELEKOM 

Spletna stran WWW.ACH-VOLLEY.SI 
Facebook stran ACH VOLLEY LJUBLJANA 
Instagram profil ACHVOLLEY 
Twitter profil / 
YouTube profil / 

 
ODHODI IGRALCEV/ IGRALK PRIHODI IGRALCEV/IGRALK 
PETAR ĐIRLIĆ MITAR DJURIĆ 
KYLE PATRICK DAGOSTINO GREGOR ROPRET 
ANDRIJA VILIMANOVIĆ GREGOR PERNUŠ 
DIKO PURIĆ ČRTOMIR BOŠNJAK 
ANDREJ FLAJS URBAN TOMAN 
 FILIP RUTAR 
 AMIR HOSSEIN TOUKHTEH 
  
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 
/ / 

 
SESTAVA EKIPE  
ŠT. DRESA IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO 
1 URBAN TOMAN 1997 SLOVENSKO LIBERO 
2 GREGOR ROPRET 1989 SLOVENSKO PODAJALEC 
4 GREGOR PERNUŠ 1999 SLOVENSKO PODAJALEC 
5 AMIR HOSSEIN 

TOUKHTEH 
2001 IRANSKO SREDNJI BLOKER 

7 UROŠ PAVLOVIĆ 1992 SLOVENSKO SREDNJI BLOKER 
10 ČRTOMIR BOŠNJAK 2000 SLOVENSKO SPREJEMALEC 
12 JURE OKROGLIČ 1997 SLOVENSKO SPREJEMALEC 
14 FILIP RUTAR 1999 SLOVENSKO SREDNJI BLOKER 
16 JAN POKERŠNIK 1989 SLOVENSKO SPREJEMALEC 
17 MATIC VIDEČNIK 1993 SLOVENSKO SREDNJI BLOKER 
18 MATEJ KÖK 1996 SLOVENSKO SPREJEMALEC 
22 MITAR DJURIĆ 1989 GRŠKO KOREKTOR 
23 BOŽIDAR VUČIĆEVIĆ 1998 SRBSKO KOREKTOR 
99 ŽIGA KUMER 1999 SLOVENSKO LIBERO 
     
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  MATIJA PLEŠKO 



 
  

 

I. pomočnik trenerja ROK SATLER 
II. pomočnik trenerja AKO KARIMI 
statistik MITJA TORKAR 
trener za telesno pripravo / 
fizioterapevt JURE IVARTNIK 

 
POTEK PRIPRAV 
Slovenski prvaki so se 10. avgusta v skoraj popolni postavi zbrali v Tivoliju in začeli s pripravami na novo sezono. Od 
skupno 14 članov sta bila odsotna le korektor Božidar Vučićević, ki se je ekipi pridružil po obvezni karanteni, in 
bloker Amir Toukhteh, ki bo v Ljubljano prišel v začetku septembra. 

V kakovostni zasedbi, ki je v Tivoliju že dolgo ni bilo, izstopa predvsem Mitar Djurić. Odbojkar, ki je v svoji karieri 
osvojil državne naslove v Italiji, Turčiji in Grčiji, dvakrat nastopal v finalu lige prvakov in bil dvakrat svetovni klubski 
prvak. ''V naši ekipi je videl priložnost, da lahko spet stopi na veliko sceno. To me veseli in menim, da bo on eden tistih, 
ki bo vlekel voz. Tudi sam ve, v kakšni meri računam nanj," je o korektorju s svetovnim primatom dejal strateg zmajev 
Matija Pleško. Veseli ga tudi, da se jim je uresničila prvotna želja glede organizatorja igre in da se je v Ljubljano vrnil 
dvakratni evropski podprvak Gregor Ropret. Med sprejemalci večjih sprememb pri sestavi ekipe ni bilo. Klubu so ostali 
zvesti državni prvak v odbojki na mivki Jan Pokeršnik, Jure Okroglič in Matej Kök, iz Kranja se jim je pridružil še Črt 
Bošnjak. Prav tako iz Kranja je prišel podajalec Gregor Pernuš. Poleg Matica Videčnika in Uroša Pavlovića bosta z bloki 
nasprotnike poskušala zaustavljati Iranec Amir Toukhteh in Filip Rutar iz Črnuč. Na mestu prostega igralca pa bosta 
zaigrala Urban Toman, ki se je po dveh sezonah v Nemčiji vrnil na domačo sceno, in Žiga Kumer. 
Pripravljalno obdobje na sezono bo v celoti opravljeno v Ljubljani. V Hali Tivoli bodo skrbeli za uigranost in treninge 
za moč, na Kodeljevem pa za ohranjanje kondicije. Tudi pripravljalne tekme bodo zaradi situacije, ki vlada v svetu, 
odigrane izključno na domačih tleh. 

 
TEKMOVANJA V SEZONI 2020/21  
Liga prvakov, MEVZA, DP in Pokal Slovenije 

 
CILJI ZA SEZONO 2020/21 
 
Izjava trenerja, Matije Pleška: 
»Sestavili smo dobro ekipo, vendar imena so na papirju. To moramo prikazati sedaj tudi na igrišču. Zelo me veseli, da 
so se slovenske ekipe okrepile, da se dogaja nekaj na tem področju. Vsak ima svoje želje, svoje cilje, kar je prav. Naj bo 
konkurenca, vsem udeležencem v slovenskem in srednjeevropskem prvenstvu želim uspešno sezono brez kakršnih koli 
koronskih prekinitev. V evropskih pokalih pa sem enakega mnenja, da je na vsaki tekmi potrebno iskat zmago. Seveda 
je nekje to težje, nekje lažje, ampak želim, da imamo visoke apetite in da se ne zadovoljimo le s solidnimi predstavami, 
ampak da poskušamo resnično narediti nekaj več.«      
 
Izjava kapetana, Gregorja Ropreta: 
»Sploh pri nas starejših je glavni cilj absolutno liga prvakov, kjer bomo poskusili narediti en korak naprej. Vemo, da je 
tam ogromno faktorjev, ampak letos z ekipo, kakršno imamo, se ne bojim, da ne bi uspeli konkurirat vsem. Upam tudi, 
da ne bomo imeli težav s poškodbami. Za Slovenijo pa vemo, kaj pomeni ACH. Potrebno je ubraniti vse naslove – pokal, 
državno in srednjeevropsko prvenstvo. Vemo, da bodo tudi drugi klubi, ki so se okrepili iskali svojo priložnost, ampak 
mi smo tu, da branimo vse te naslove in po videnem za enkrat, imam zaupanje v ekipo, da nam bo to uspelo.« 
 

 
DRESI 
- uradne barve kluba: ORANŽNA, TEMNO MODRA 
- uradne barve dresov (komplet za domače tekme/komplet za tekme v gosteh): ORANŽNA, TEMNO MODRA 

 


