
 
  

 

 
SPORTKLUB PRVA ODBOJKARSKA LIGA 2020/21 
 

Uradni naziv kluba Moški odbojkarski klub Krka Novo mesto 
Sedež kluba Rozmanova ulica 10, 8000 Novo mesto 
Kontaktna oseba +386 (0)41 521 241 (g. Gorazd Kosmina) 
Uradni naziv ekipe v tekmovanjih Krka 
Matična dvorana (naziv in naslov) Športna dvorana Marof, Kettejev drevored 2, 8000 Novo mesto 
Sponzorji Krka, MO Novo mesto, Total, Pan-Jan, Sava, Brinox, M-Avto 
Spletna stran http://krkavolley.si/  
Facebook stran https://www.facebook.com/krkavolley  
Instagram profil https://www.instagram.com/krkavolley/  
Twitter profil / 
YouTube profil https://www.youtube.com/channel/UC-9mw6XzAdOheQVW-nJxBDg  

 
ODHODI IGRALCEV/ IGRALK PRIHODI IGRALCEV/IGRALK 
Martin Kosmina Zlatko Pulko 
Gregor Ožbalt Mario Koncilja 
Gašper Pucelj Martin Štefanič 
David Kumer Uroš Štefanič 
Sergej Drobnič Tit Jaklič 
Tadej Ogulin Nejc Kožar 
Rok Dimič  
ODHOD TRENERJA PRIHOD TRENERJA 
/ / 

 
SESTAVA EKIPE  
ŠT. DRESA IME IN PRIIMEK  LETNIK DRŽAVLJANSTVO IGRALNO MESTO 
1 Svit Hafner 1994 SLO podajalec 
2 Uroš Štefanič 2001 SLO sprejemalec 
3 Grega Erpič 1991 SLO bloker 
4 Ivan Vrhovšek 1996 SLO korektor 
6 Anže Borin 1999 SLO libero 
7 Martin Štefanič 1999 SLO korektor 
8 Toni Travnik 2002 SLO sprejemalec 
9 Nejc Kožar 2003 SLO podajalec 
10 Zlatko Pulko 1985 SLO sprejemalec 
14 Luka Lindič 1998 SLO bloker 
15 Tit Jaklič 2002 SLO libero 
16 David Renko 1996 SLO sprejemalec 
17 Mario Koncilja 1992 SLO bloker 
     
STROKOVNI ŠTAB  
Trener  Tomislav Mišin 
I. pomočnik trenerja Jernej Rojc 
II. pomočnik trenerja / 
statistik Anže Zalar, Gašper Klobčar 
trener za telesno pripravo Josip Radaković 
fizioterapevt Aleš Vidmar 

http://krkavolley.si/
https://www.facebook.com/krkavolley
https://www.instagram.com/krkavolley/
https://www.youtube.com/channel/UC-9mw6XzAdOheQVW-nJxBDg


 
  

 

 
POTEK PRIPRAV 
- Začetek invidividualnih priprav: 27. julij 
- Začetek ekipnih priprav: 3. avgust 
- Celotne priprave v domači dvorani 
 
PRIPRAVLJALNE TEKME 
Krka – Fužinar 
Fužinar – Krka 
Črnuče - Krka 
Krka – Črnuče 
Šoštanj Topolšica - Krka 
Krka – Hiša na kolesih Triglav 
 
PRIPRAVLJALNI TURNIRJI 
Turnir za pokal Kranja: 
- Ekipe: Triglav Kranj, Merkur Maribor, Calcit Volley, Krka 
Tekmi: Krka – Maribor, Kranj - Krka 
- Uvrstitev: 3. mesto 
 
Turnir za pokal Novega mesta: 
Ekipe: Krka, Šoštanj Topolšica, Špan Brezovica 
Tekmi: Krka – Šoštanj, Krka - Brezovica 
Uvrstitev: 1. mesto 
 
Prispevki na spletni strani: 

• http://krkavolley.si/site/2020/08/08/misin-uspeli-smo-uveljaviti-nekaj-mladih-igralcev/ 
• http://krkavolley.si/site/2020/08/03/prevetrena-ekipa-odbojkarjev-krke-pricenja-s-pripravami/ 
• http://krkavolley.si/site/2020/08/23/povratnik-v-krko-zlatko-pulko-preprican-v-uspesno-sezono-mok-krka/ 
• http://krkavolley.si/site/2020/08/25/odbojkarski-klub-krka-s-tremi-novimi-obrazi-koncilja-kozar-jaklic/ 
• http://krkavolley.si/site/2020/08/30/krkasem-tretje-mesto-na-turnirju-za-pokal-kranja-2020/  
• http://krkavolley.si/site/2020/09/03/borin-v-kratkem-casu-smo-se-hitro-ujeli/ 
• http://krkavolley.si/site/2020/09/05/krki-turnir-za-pokal-novega-mesta-2020/  

 
 

TEKMOVANJA V SEZONI 2020/21  
 
 - DP  
 - Pokal Slovenije 
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CILJI ZA SEZONO 2020/21 
 
- uvrstitev med najboljših 6 ekip 
 
IZJAVI 
Tomislav Mišin, trener:  
»Z odhodom Kosmine, Drobniča, Ožbalta in Kumra smo veliko izgubili. Po drugi strani smo s prihodom Pulka in 
Koncilje dobili ne samo kvaliteto temveč tudi izkušnje, ki jih bomo še kako potrebovali. Po dogovoru z upravo in 
strokovnim štabom kluba  smo se usmerilii k ustvarjanju novih igralcev, ki bi morali v prihodnosti postati nosilci igre 
našega kluba. Tu predvsem mislim na Travnika, ki je v primerjavi z lansko sezono že pokazal ogromen napredek. Tu 
sta še brata Štefanič, ki sta absolutno potrdila našo oceno, da gre za igralca, v katera se splača vlagati. Borin bi po naši 
oceni lahko postal odličen prosti igralec. Ima vse lastnosti, da se razvije v libera, ki bi lahko postal kandidat za 
reprezentanta. Še posebej sem vesel prihoda Kožarja. Gre za mladega in perspektivnega podajalca s katerim se veselim 
sodelovanja.  
 
Priprave smo pričeli 3. avgusta. Vse, kar smo planirali opraviti v pripravljalnem obdobju, smo tudi storili. Nekaj težav 
smo imeli s prijateljskimi tekmami, saj nismo mogli na turnirje v tujino, a vseeno smo uspeli odigrati deset tekem. 
Dobili smo dober vpogled v stvari, ki jih moramo še izboljšati.  
 
Mislim, da je pred nami izredno zanimiva sezono. Mislim, da bo to najbolj kvalitetna sezona odkar sem prišel v Krko.  
 
Naš cilj je uvrstitev med 6 najboljših ekip, kar pa bo izjemno zahtevno. ACH, Calcit, Maribor in Salonit nekoliko 
odstopajo od ostalih štirih ekip, zagotovo pa jim ne bo lahko igrati proti nikomur. To je super za razvoj slovenske 
moške odbojke, še posebej pa sem vesel, da so v vsaki ekipi perspektivni mladi igralci.«  
 
Grega Erpič, kapetan: 
"Letošnje leto smo s pripravami pričeli nekoliko prej. V trenerskem štabu ni bilo sprememb, tako da smo igralci z 
daljšim stažem v klubu že poznali način dela, pričetek na stadionu in nato v dvorani.  
Ekipa ima tudi veliko novih obrazov, tudi v prvi  šestorki. Vesel sem, da se je v Novo mesto vrnil izkušeni Zlatko 
Pulko, ki smo ga poznali in tako vedeli kaj pričakovati. Zelo lepo so se vklopili tudi vsi mlajši novinci, ki so se hitro 
privadili na način dela in požrtvovalno trenirajo. Seveda nas je razveselila tudi novica ob vrnitvi Maria Koncilje na 
blokerski položaj.  
Odigrali smo veliko pripravljalnih tekem. Morda lahko rečem, da smo na začetku igrali z ekipami, ki so na papirju 
lažje, saj igrajo v 1B ligi. Z odigranim smo po večini prikazanega zadovoljni. Tukaj lahko omenim pristop in 
vključitev novih igralcev. Prikazali smo nekaj lepih akcij, vidimo pa tudi še veliko prostora za napredek pri 
posameznih elementih igre, ki zahtevajo disciplino in zbranost, predvsem imam tu v mislih obrambo in kontra napade. 
Že poleti je bilo jasno, da sta se najmočnejša kluba ACH Volley in Calcit Volley še dodatno okrepila. Veliko se je 
dogajalo tudi v Mariboru. Veselimo se tekem proti takšnim favoritom. Igre nekaterih klubov še nismo videli, smo se pa 
pomerili z ekipo Kranja, s katero mislim, da ostajamo rivali. V tem obdobju se je ekipa pokazala kot dobra, zato se 
obetamo biti konkurenčni." 
 

  



 
  

 

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

 
 

ZELENO-BELA 
ZELENO-ZELENA 

 

 
 
 

 
 


