
  

 

POROČILO O DELU ČLANSKE EKIPE  AVK TRIGLAV  

01.09.2017 - 31.8.2018 

 

1. UVOD 

V tekmovalnem letu 17/18 sem bil trener članske in mladinske ekipe AVK Triglav. Enako kot v lanskem letu smo 

imeli treninge v Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju, in sicer v večernih terminih: fitnes ali telovadnica ter 

vodni del v bazenu. Enako kot že zadnja leta imamo slabe pogoje za trening saj si treninga ne moremo privoščiti 

na 30m, kot je veliko pravo vaterpolsko igrišče, da ne govorimo o povečevanju kvote treningov na 10-11 enot 

tedensko saj klub z izjemo državnega in pokalnega prvenstva nima drugih ciljev.  

Članska ekipa, ki je mlada je na koncu osvojila naslov državnih prvakov, medtem, ko je pokalni naslov osvojila 

ekipa iz Ljubljane. V mladinski konkurenci smo pobrali oba naslova. 

 

2. SESTAVA EKIPE 

Primarno smo imeli velik problem s sestavo ekipe. Primarno zato, ker v prvo ekipo prihajajo vedno mlajši igralci 

in sekundarno ker nam talentirani igralci odhajajo. Tako smo v sezoni ostali brez pomembnega Jaka Štirna, ki se 

je odločil končati vaterpolsko pot in v prvem delu za določen čas Benjamina Popoviča. Od starejših igralcev se 

nam je pridružil Rok Resnik. V ekipo smo vzeli mlajša Roka Bečiča in Juša Vončino, katerima je prva sezona v 

članski konkurenci povzročala nemalo težav. V zadnjem delu smo se dogovorili s Kamnikom, da nam je za finalni 

del posodil 3 pomembne igralce. 

Sestava ekipe: 

Ime in priimek                                                                                                                                                                                                Leto rojstva 

 
Kratek opis stanja in napredek 

 

JAKA MIKOLETIČ  1995 
Jaka je treniral solidno. Njegove predispozicije 
niso idealne. Letos je v igri nazadoval, vendar 
postal pomembni člen trenerskega štaba. 

ROK BERGANT 1999 
Rok je odigral kot posojeni igralec nekaj tekem 
za Triglav – poškodba nosu mu je preprečila, da 
bi odigral finalni del. 

ANDRAŽ SMOLEJ  1996 
Andraž ni treniral skoraj nič. Postal pa je 
pomembni člen v klubu kot maser oz. 
fizioterapevt. 

BLAŽ BRIŠKI 1999 
Blaž je kot posojeni igralec v finalnem delu 
doprinesel veliko težo na centrski poziciji v 
našem klubu.  

ROK BEČIČ 2003 

Roka smo vzeli v prvo ekipo. Ima velike težave z 
močjo nog. Skušali smo popraviti del te napake 
vendar še ni pripravljen za članski nivo. V 
mladinski konkurenci je napredoval. 

BENJAMIN POPOVIČ 1997 

Benjamin je prenehal kot predhodno redno 
trenirati. To se nam je poznalo v igri. V zadnjem 
delu smo ga malce privili in na koncu je odločil 
naslov prvaka. 

JURE BETON 1997 
Jure bi bil lahko odličen vratar. Vsekakor je letos 
treniral več pod vodstvom Rada Čermelja. Branil 
je super – sploh v finalnem delu. 

JAN JUSTIN 1999 

Jan napreduje iz treninga v trening. Potrebno bo 
pridobiti še kar nekaj surove moči, da se bo 
lahko kosal z močnejšimi – plavalno je hiter in 
pravi kapetan mladinske reprezentance. 



KOS GREGOR 2002 

Gregor je neresen vratar v principu sad ga vidiš, 
sad ga 2 meseca ne vidiš – žalostno je to, da je 
to edini vratar letnika 2002 v Sloveniji. Ne zasluži 
si biti član prve ekipe. 

MATIC RAHNE 2000 

Matic Rahne je velik igralec, ki ga je potrebno 
čakati, da se mu rast popolnoma umiri. Lahko 
odigra odlično, ima pa nekoliko težav s 
plavanjem, ki jih lahko odpravimo. 

LUKA SOKLER 2002 
Luka je kot posojeni igralec korektno odigral 
finalni del za državnega prvaka. 

URBAN VERBIČ 2001 

Urban je igralec, ki posluša in dela maksimalno. 
Velikokrat manjka zaradi stvari zaradi katerih 
verjetno ni kriv sam. Je hiter in pomemben del 
ekipe. Trenirati mora več. 

ALJAŽ TROPPAN 2002 

Aljaž je trenutno najboljši igralec te ekipe. Poleg 
tega je med mlajšimi. Gre za talent alias Luka 
Dončič – to je dokazal tudi na EP nivoju. Zanj je 
vsaka nadaljnja minuta v Triglavu nazadovanje, 
ker nimamo pravih tekem zanj.  

ANDRAŽ PUŠAVEC 2002 

Andraž je korekten in močan igralec na poziciji 
beka. Trenira redno in pridno. Je med mlajšimi in 
potrebuje še kar nekaj treninga, da bo lahko 
zrasel v pravega igralca. 

JUŠ VONČINA 2003 
Juš me je letos zelo razočaral s svojim pristopom 
do treninga. Lahko bi bil odličen klubski igralec 
vendar s 35% realizacijo treninga žal to ne gre. 

ROK RESNIK 1991 

Rok je v letošnji sezoni doprinesel veliko težo 
našemu klubu. Od začetnega ponovnega 
uvajanja je na koncu odigral vrhunsko vlogo pri 
osvojitvi državnega naslova. 

JURE ŠUJICA 1989 
Jure hodi redko na trening. Vendar je vsak vratar 
na treningu odličen. 

MARKO GOSTIČ 1993 

Marko je bil pravi lider oz. kapetan ekipe. 
Trenira izredno tako v fitnesu kot v vodi, kljub 
temu, da hodi tudi v službo. Vsi igralci bi lahko 
uporabljali njegov odnos do športa. 

DEJAN GOSTIČ   2001 
Dejan je pozno prišel v vaterpolo vendar 
napreduje iz dneva v dan. Enako kot njegov brat 
je priden in marljiv ter pravi športnik.  

 

3. TRENAŽNI PROCES 

Urnik treningov je vsakoletno isti, in sicer imamo rezerviran bazen od 20:00 do 22:00. Glede na to, da igralci 

potrebujejo moč smo imeli organizirano še fitnes vadbo vsak ponedeljek od 19:00 do 20:00, sredo od 18:30 do 

20:00 in petek 19:00 do 20:00 ter trening v telovadnici – trebuh hrbet vsak torek in četrtek od 19:00 do 20:00.  

A) Plavalni del 

V pripravljalnem obdobju do prvih tekem smo najprej opravili lepo število aerobnih treningov, pri čemer smo 

plavali velike razdalje brez pretirane hitrosti. To je trajalo do cca 1. decembra, nato pa smo pričeli večino z 

anaerobnim treningom in povečevanjem hitrosti. V zadnjem finalnem delu smo z igralci le še vzdrževali 

trenutno plavalno formo. Veliko smo uporabljali tudi plavalne rekvizite. 

B) Tehnika 

Po plavalnem delu smo vedno delali na tehniki. In sicer po principu, da so treningi tehnike v 70 % vodeni, v 30 % 

pa individualni saj ima vsak posameznik določeno mero kreativnosti v sebi in ni šablonski, če želimo iz njega 

izvleči maksimuma.  

C) Tehnika strela 



Skozi celotno sezono smo menjavali glede na število vratarjev tehniko strela, in sicer iz plavanja, statično in iz 

podaje na individualnem nivoju ter z bloki in postavitvijo obrambne formacije v statičnem napadi in z igralcem 

več/manj. 

D) Taktika igre 

Večinoma smo uporabljali taktiko igre iz presinga v variacijo conske obrambe 1-2 in 2-3, ter več variacij v 

formaciji z igralcem več/manj. 

E) Protinapadi 

Veliko treninga v drugem delu smo porabili za tranzicijo v napad in obrambo pri individualnih in skupinskih 

protinapadih. 

F) Moč nog 

V letošnjem letu smo manj uporabljali vaje za moč nog, kar ni bilo v skladu s pričakovanji. Potrebno bo pridobiti 

nove rekvizite (elastike, težje žoge), da tudi ta del treninga umestimo kot pomembnega. 

G) Telovadnica, fitnes 

V letošnji sezoni nam je dr. Igor Štirn pripravil program fitnesa, ki smo ga redno izvajali. Enako smo delali 

ogromno vaj za trebuh in hrbet. Potrebovali bi verjetno še kakšno telovadnico enkrat na teden za športne igre – 

nogomet, košarka, itd… 

4. TEKMOVALNI DEL 

Celotna rezultatska statistika tekmovalnega dela je zapisana v končnem biltenu, ki je/bo izdan s strani ZVDSja. 

Statistike posameznih tekem nimamo glede na to, da sem jaz večino tekmovalne sezone sam na klopi in ta 

osebna statistika ni ekvivalentna tisti zapisani v zapisniku. Enako nimamo potrebne maserja za določene mikro 

poškodbe, ter energetskih napitkov, ki so v sodobnem športu pomembni. V končnici mi je bil v veliko pomoč 

Jaka Mikoletič kot pomočnik trenerja zaradi statistike in v zadnji tekmi finala tudi Primož Troppan, ker je imel 

Jaka predhodno kazen rdečega kartona. 

Skozi celotno sezono smo imeli skupne priprave s Kamnikom, Kranj 75, Medveščakom, Gradcem in ekipo iz 

Primorja. Daljših priprav si nismo organizirali saj smo omejeni s sredstvi. Za mlajše smo organizirali dva turnirja 

na katerih je igrala večina zgoraj opisanih članov.  

Poleg trenerja članov AVK Triglav sem bil v tej sezoni tudi selektor mladinske izbrane vrste Slovenije. Prednost 

je bila v tem, da z izjemo nekaterih starejših igralcev (5-6) so vsi nastopali tudi za reprezentanco. Pred 

kvalifikacijami smo imeli skupne priprave s turško mladinsko izbrano vrsto, kar je igralcem dodalo določen del 

izkušenj in samozavesti tudi v državnem prvenstvu. Udeležili smo se tudi mednarodnega turnirja v Banjaluki in 

ga tudi osvojili. 

Po dolgih sušnih letih se nam je z večino naših igralcev uspelo uvrstiti na mladinsko EP v Minsk (Belorusija), 

kvalifikacije za to so bile v Kranju. Kasneje so tudi vsi nastopali na EP v Minsku. 

V prihodnosti bi moral biti cilj kluba igrati na višjem nivoju, in sicer v Jadranski ligi, Evropskih pokalih. Finančne 

konstrukcije v klubu ni, saj »vodilni« ljudje kluba ne sodelujejo s svojim doprinosom na pravih področjih, na 

nepravih področjih vedo pravzaprav vse. 

 

A) Mladinska ekipa državno prvenstvo in pokal 

V sezoni 17/18 je za mladince nastopal letnik 99 in mlajši. Glede na predhodno sezono (16/17) je strokovni svet 

ZVDSja popolnoma degradiral mladinsko prvenstvo, če vemo, da smo v celotni sezoni odigrali le 1 tekmo in pol 

v državnem prvenstvu in 1 tekmo v pokalnem prvenstvu.  

Prav ti isti igralci so nato morali v kvalifikacije za EP in nastopati brez celoletnih tekem na EP. Še dobro, da je 

večina v pripravljalnem obdobju nastopala na turnirju v Banjaluki in na skupnih pripravah s Turki v Kranju. 

Osvojili smo oba naslova tako v državnem kot pokalnem tekmovanju. 

 

B) Članska ekipa državno prvenstvo 

V sezoni 17/18 v državnem prvenstvu smo bili degradirani tudi v kategoriji člani s strani strokovnega sveta 

ZVDSja. Namreč iz 4 krožnega sistema petih ekip smo prišli na 2 krožni sistem petih ekip v prvem delu in 2 

krožni sistem štirih ekip v drugem delu ter finalni del na tri dobljene zmage v katerem smo odigrali 4 tekme. 

Torej v celotni sezoni smo skupaj odigrali 16 tekem, skupaj z mladinci torej 18 tekem – za primerjavo pravi 



igralci v Evropi letno odigrajo po 70-80 tekem. Prav tako je bilo DP neregularno, saj so v njem nastopale ekipe, 

ki niso imele registriranih igralcev, ki so bili povrhu tega še tujci. 

V rednem delu smo zasedli 2. mesto za ekipo iz AVK Ljubljane Slovana. Enkrat nam je celo uspelo, da smo jih v 

Kranju premagali, večinoma so bili boljši nasprotnik. V Kranju nam je v prvem delu zaradi skrajšanega igrišča 

spodletelo tudi proti neregularni tujski legiji iz Maribora, v Mariboru smo z njimi odigrali neodločeno. Proti 

ekipama iz Kamnika in Kopra nismo oddali točke. Vmes sem si zaradi nesoglasja klubskih vodstvenih struktur 

moral vzeti 10 dnevni odmor. 

V finalni seriji nas je pokonci držala kemija med igralci, ki so igrali eden za drugega. V prvi tekmi v Ljubljani smo 

jih premagali zlahka, v drugi tekmi v Kranju smo za razliko od pretekle sezone vzeli skalp po izvajanju 

petmetrovk, v tretji tekmi smo gladko izgubili v Ljubljani, nato pa v poslastici v zadnji tekmi v Kranju za en gol 

premagali aktualne državne prvake z ekipo, ki je po letih komaj skupno presegala povprečje 18 let. 

Osvojili smo naslov državnega prvaka. 

C) Članska ekipa pokalno prvenstvo 

V pokalnem tekmovanju smo imeli premalo časa za uigravanje igralcev, predvsem novi obrazi se težko vklopijo 

v ekipo. Ekipa Ljubljane je bila v finalu žal boljša od nas. 

 

5. ODNOS KLUBA 

V začetku sezone je bil klub še vedno v stagnaciji. Predsednika kluba pravzaprav sploh nimamo, enako je z 

upravnim odborom. Prav veliko ljudi, ki bi pomagalo klubu ni. Se je pa zadeva drastično spremenila po novi 

odločbi s strani mestne občine Kranj, ki nam je za malenkost povečala sredstva. Prav to je bil tudi namig klubu, 

da naj zvestim igralcem razdeli določen del nagrade ne glede na razplet v državnem prvenstvu. Klub je najbolj 

zvestim igralcem nagrado tudi dodelil in s tem dokazal, da bi se z mogoče nekaj več dela dalo napraviti več. Prav 

ta nagrada je igralcem pomenila veliko. Enako so bili pozitivni doprinos igralci iz Kamnika oz medsebojni odnos 

obeh klubov. 

 

6. ZAKLJUČEK 

 

Žalostno je to, da z uspehi ne moremo zadržati pravih igralcev. Žalostno je, da nam talentirani igralci v katere 

smo vložili veliko truda in las brez primerne odškodnine odhajajo v tujino. Enako smo nasprotno za njih veseli. 

Nobeden od igralcev nima veljavne igralske pogodbe. Prvič po dolgih letih mi je uspelo prepričati klub, da izroči 

manjše nagrade igralcem. Trener imam redno plačo, katero v večini pokriva Ministrstvo za šport in 

izobraževanje. Višina le te je določena vedno samo z ene strani. Nagrad za trenerje ni. 

Z uspehi je potrebno več dela in več vlaganj. Na premike v klubu čakamo že od leta 2003. Smo edini kolektivni 

šport v MO Kranj, ki smo osvojili naslov državnih prvakov in od tega praktično nimamo ničesar oz. iz tega ne 

znamo potegniti maksimuma. 

V letošnji sezoni sta nas zapustila najboljši lanski igralec Benjamin Popovič in Rok Resnik – oba sta odšla v tujino 

na Nizozemsko s trebuhom za kruhom.. Priključili smo nove mlade igralce, ki so talentirani – Jaša Lah, 

Aleksander Paunovič in Jure Zupanc. Zopet smo se morali vrniti nazaj na črko A in začeti znova in znova.  

V trenažni proces smo vključili Erika Bukovca, bivšega igralca Triglava, da nam enkrat tedensko skuša razširiti 

vaterpolsko znanje.  

Cilj nam bo tudi v tej sezoni 18/19 osvojiti naslov državnih in pokalnih prvakov v vseh kategorijah in z lastnimi 

igralci, zoperstaviti pa se moramo nebuloznemu sistemu ZVDS-ja, ki je uvedel v slovensko ligo neomejeno 

število tujih igralcev in seveda je prvi to izkoristil Koper, katerega ne zanimajo lastni slovenski igralci ampak 

samo naslov državnih prvakov. 

Želeli bi si, da bi se v klub vrnili še vedno aktivni igralci: Benjamin Popovič, Rok Resnik, Jure in Matej Nastran, 

Jure Stojanovič, Jaša Kadivec, Teo Galič, Gašper Kalan, Jaka Štirn, že sta se vrnila Čedomir Todič in Žan Smolič; s 

katerimi bi klub lahko igral tako Jadransko ligo kot Evropske pokale, v kolikor bi nam pa uspelo v bližnji 

prihodnosti pripeljati tudi kakšnega tujega igralca bi bil pa to za naš klub z dolgoletno tradicijo velik presežek. 

 

 



V Kranju, 20.02.2019           Aleš Komelj  

       

 


