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KONČNO POROČILO 2018 ZA TRENERJE OPŠŠ 

 
Januarja so bila v teku vsa prvenstva v Sloveniji. AVK Triglav sodeluje v vseh kategorijah: U13, U15, 

U17, U19 in člani. Kategorija U11 nima državnega prvenstva, le tekmovanja po turnirskem sistemu 

– 10 do 11 turnirjev in vsak turnir je tekmovanje zase.  
 

Treningi potekajo šestkrat tedensko po sledečem urniku: od ponedeljka do petka od 16. do 18. ure 
in sobote od 9. do 10.30 ure. Tekme potekajo ob sobotah, nedeljah in nekajkrat v sezoni tudi med 
tednom. Treniram skupino B v kateri je bilo na začetku sezone 19 igralcev, sezono je končalo 18 
igralcev, ker je Martin Mrgole napredoval v člansko ekipo. V večernem terminu, od 20. do 22. ure, 
skrbim za trening vratarjev.  
Skupino B, ki jo treniram sestavljajo igralci letnikov 2000 do 2005. Izmed 18 igralcev je eden igralec 
letnik 2000, trije so letnik 2001, dva sta letnik 2002, dva sta letnik 2003, pet jih je letnik 2004 in  
pet igralcev 2005. 

1. Aleksander Paunovič 
2. Tim Bergant 
3. Jaša Lah 
4. Jure Zupanc 
5. Jovan Vranič 
6. Mark Kopač 
7. Gaber Jaklič 
8. Kristjan Nartnik 
9. Andrej Bogataj 
10. Žan Kaloper 
11. Maks Bečič 
12. Nejc Osel 
13. Nikola Rajlič 
14. Jaka Grabec 
15. Bor Kaloper 
16. Jan Kern 
17. Nejc Peric 
18. Maj Nolimal 

 

V tekmovalnem ciklusu vodim ekipo Triglava U15, ekipo Triglava U17 in drugo ekipo Triglava U19. 
Mesečno opravim na bazenu v Kranju 100 ur na mesec, poleg tega so še tekmovanja na bazenih po 
Sloveniji (Maribor, Koper, Ljubljana, Kamnik) in mednarodna tekmovanja (Reka, Opatija, Zagreb, 
Bečej, Dubrovnik).  



Glede na to, da se sezona začne septembra smo bili v januarju že na zadovoljivem kondicijskem 
nivoju za tekmovanja. Sledil je poudarek na taktično tehničnem delu treninga. Vsako prekinitev 
tekmovanja (počitnice) izkoristimo, da utrdimo kondicijsko pripravo.  
Cilje, ki smo si jih zastavili smo dosegli:   
- Ekipa U13, ki jo vodi Tadej Peranovič je osvojila 1. mesto v državnem prvenstvu in 2. mesto v 
pokalnem prvenstvu  

- Ekipa U15, ki jo vodim sam, je osvojila 1. mesto v državnem in pokalnem prvenstvu.  

- Ekipa U17, ki jo vodim sam, je osvojila 1. mesto v državnem in pokalnem prvenstvu.   

- Ekipa U19, ki jo vodi Aleš Komelj je prav tako osvojila 1. mesto v državnem in pokalnem 
prvenstvu.   

- Članska ekipa Triglava, ki jo vodi Aleš Komelj, je postala državni prvak. V končnici prvenstva je  
premagala ekipo Ljubljana – Slovan v štirih tekmah z rezultatom 3 : 1.  

- Mednarodni klubski program pa je bil prav tako obsežen. Imeli smo močen mednarodni turnir 
Tristar v Kranju za letnik 2002 in mlajši. Sodelovalo je osem ekip: Triglav, reprezentanca Slovenije 
(brez Triglava), Medveščak, Jug, Jadran in Korčula iz Hrvaške, Sant Andreu iz Barcelone in Crvena 
zvezda iz Beograda. Lahko bi organizirali še več tovrstnih turnirjev, če bi nam finančne zmožnosti 
to omogočale. Ti turnirji so dober pokazatelj kam spadamo, saj tvorijo igralci Triglava glavnino 
igralcev v reprezentancah Slovenije v vseh kategorijah.  
 

Med poletnimi počitnicami so bili treningi na letnem bazenu vsak dan od 9.00 do 11. ure in od 

20.00 do 22.00 ure. Vikendi so bili prosti. Ta termina sta bila na voljo vsem igralcem, ki so bili 

prisotni v Kranju. Sam sem treniral še ves julij, avgusta pa sem bil na dopustu in so treninge vodili 

drugi trenerji, ki so prišli z dopusta.   

Nova sezona treningov in tekmovanj (2018/2019) se je zažela v začetku septembra. Trenirali smo 

po istem urniku kot prej v zimskem bazenu. Mesečno sem opravil 100 ur treninga na mesec, poleg 

tega pa še mnogo ur na tekmovanjih. V skupini, ki sem jo treniral od septembra dalje so bili 

naslednji igralci:  

1. Bogataj Andrej, 2000 
2. Nartnik Kristjan, 2001 
3. Kaloper Žan, 2001 
4. Jaklič Gaber, 2001 
5. Bergant Tim, 2002 
6. Nolimal Maj, 2003 
7. Vranič Jovan, 2003 
8. Kern Jan, 2004 
9. Kaloper Bor, 2004 
10. Dragaš Tim, 2004 
11. Rajlič Nikola, 2005 
12. Grabec Jaka, 2005 
13. Peric Nejc, 2005 
14. Bečič Maks, 2005 
15. Osel Nejc, 2005 

 
V 1. ekipo Triglava so napredovali Aleksander Paunovič, Jaša Lah, in Jure Zupanc, vsi letnik 2004. Iz 
mlajše skupine pa se nam je pridružil Tim Dragaš, letnik 2004.  
 




