
STROKOVNO POROČILO 2018 
 

Obdobje september 2017-december 2018 
Vaterpolska šola in Vadbena  skupina C 

 
 
1. UVOD 
- VŠ 
Vpis v vaterpolsko šolo je potekal avgusta 2018 dalje. Vadba se je pričela 18. septembra. V 
vaterpolski šoli imamo eno vaditeljico plavanja in vaditelja za vaterpolo. Odločili smo se, da 
delo vaterpolske šole nadzira Krištof Štromajer, ki s svojimi izkušnjami nadzira napredek 
posameznikov in predlaga njihovo napredovanje v starejšo skupino. Poleg tega je zadolžen za 
komunikacijo s starši. 
V letu 2018 smo se odločili, da bomo v promocijo VŠ šole vključili več sredstev. Tako je 
promocija potekala preko Radia Kranj, oglaševanje na Jumbo plakatu, preko distribucije na 
21000 gostinstev in preko šol. Vpis je bil bistveno večji kot preteklo leto, saj smo vpisali 
preko 30 otrok. Zaradi slabšega vpisa v VŠ v letu 2017, smo v letu 2018 imeli le 4 
posameznike, ki so nadaljevali z vadbo VŠ. Vadba je potekala 2xtedensko v torek in četrtek. 
 
-VADBENA SKUPINA C 
Vadba se je pričela 10 septembra. V program dela smo poleg mene, vključili mladega 
vaditelja Jaka Mikoletiča. Potreba po dveh trenerjih je nujna saj je skupina tradicionalno 
nehomogena z velikim starostnim razponom, kot tudi v znanju. Povabljenih je bilo 21 
posameznikov, eden se povabilu ni odzval in je prenehal z vadbo, enega pa smo sredi leta 
prestavili v starejšo vadbeno skupino. Tokom leta smo v vadbeno skupino vključili kar 11 
posameznikov, ali so bili to iz posamezniki iz VŠ ali novo vpisani in toliko stari, da je bila VŠ za 
njih neprimerna. Vadba je potekala 4 x tedensko, med vikendi se je nastopalo na 
tekmovanjih DP IN PP U15, U13 in U11.  
 
2. SEZNAM IGRALCEV 
VŠ 

Št. Priimek ime Datum rojstva 
1.  BAJIČ ALEKSANDER 5.11.10 
2.  BEČAN TINE 13.7.12 
3.  BERC MATIC 29.9.11 
4.  BERIČ LUKA 26.12.11 
5.  BIDOVEC MARK 8.9.12 
6.  BIDOVEC ALEKS 26.3.10 
7.  BUKOVŠEK ALJAŽ 15.1.09 
8.  ČAJIČ NIKOLA 8.10.09 
9.  ČEHOVIN ENEJ 22.9.08 
10.  ČEVRIZ TEO 7.1.10 
11.  GRILC NIKLAS 1.7.13 
12.  KOVAČ AŽBE 25.8.10 
13.  KRIVC BLAŽ 19.2.10 
14.  MILAK NIKOLA 17.12.10 
15.  PALEVIČ LUKA 11.8.12 



16.  RAJLIĆ MARKO 29.6.11 
17.  REDŽEMATOVIČ ALI 12.5.11 
18.  ROPOTAR GREGOR 27.8.11 
19.  VALANT ARNE 17.4.12 
20.  ZOMBRA GALE JAKA 10.7.12 
21.  ŽIVKOVIČ STRAHINJA 16.1.11 

 
VADBENA SKUPINA C 

Št. Priimek ime Datum rojstva 
1.  BAGGIA MARTIN 13.10.06 
2.  BERIČ DAVID 28.4.09 
3.  CVIJANOVIČ TEPINA FILIP 3.8.05 
4.  CHERVYAKOV ILYA 29.7.05 
5.  ČIČA NEVEN 29.9.09 
6.  DROLC ALJAŽ 26.6.09 
7.  ELJON VID 6.9.04 
8.  GRABEC ANEJ 25.10.05 
9.  JAKLIČ LUKA 21.9.07 
10.  KARNIČAR GABER 24.5.10 
11.  KODEK LEO 8.9.05 
12.  KODEK TOMAS 22.9.07 
13.  KOŠIR TILEN 10.10.05 
14.  KURELAC LUKA 11.3.09 
15.  LAKETIČ DAVID 18.6.06 
16.  LUKIČ NIKOLA 29.7.06 
17.  MAKARIČ PUŠKAR TEO 5.9.07 
18.  MLINAR DARIO 1.10.06 
19.  NAGLIČ NIK 3.11.05 
20.  OMERSA MATIC 13.4.07 
21.  REDŽEMETOVIČ AMMAR 30.12.05 
22.  SHUMBALOV DANAT 29.9.05 
23.  SREDOJEVIČ DAVOR 8.3.04 
24.  SUVAJČEVIČ MIHAJLO 21.7.09 
25.  ŠMRKOVIČ OMAR 20.11.06 
26.  ŠTROMAJER BINE 7.1.10 
27.  ŠTROMAJER NACE 3.12.07 
28.  UDOVČ BOR 26.6.06 
29.  URBANC ANDJELKOVIČ MARK 8.10.09 
30.  VUJANOVIČ ADRIJAN 12.3.08 
31.  VUJANOVIČ LUKA 24.10.09 
32.  VUJIČ UROŠ 26.4.05 

 
Tokom sezone je bilo kar nekaj osipa posameznikov. Otroci v teh vadbenih skupinah so dokaj 
mladi in jim je glavni interes vadbe, družba, če le te ni je motiv manjši. 
 
 
  



3. CILJI 
3.1. VSEBINSKO IN TEKMOVALNO ZA VŠ 
3.1.1. VSEBINSKO 
V VŠ zasledujemo predvsem tri cilje 

1. Vpis čim večjega števila otrok: 
Na ta segment, da bomo uspešni vpliva več dejavnikov: 
- Prepoznavnost panoge: televizijski prenosi, pojavljanje v medijih, reprezentančni 

rezultati, kontinuiteta tekem in dogodkov v Kranju, 
- uspešna promocija,  
- aktivnost na nivoju OŠ,  
- pozitivna povratna informacija staršev in drugih deležnikov 

2. Učenje osnovnih tehnik plavanja 
- naučiti otroka osnovnih tehnik plavanja ter ga pripraviti za starejšo vadbeno 

skupino 
3. Navdušiti otroka in starša za vaterpolo 

- Pristop vaditeljev, vadba, metodika dela in komunikacija s starši morajo biti 
prilagojeni cilju, da se otroka/starša v čim krajšem času navduši za vaterpolo.  

 
3.1.2. TEKMOVALNO 
Za to starostno skupino še ni predvidenega tekmovanja. Želimo pa posameznike, ki 
izpolnjujejo pogoje, pripraviti za naslednje leto, ter jih tako postopno vključujemo v ekipe za 
U11, predvsem zaradi motivacije in nabiranja izkušenj. 
 
3.2. VSEBINSKO IN TEKMOVALNO ZA VADBENO SKUPINO C 
3.2.1. VSEBINSKO 
Program dela je zastavljen tako, da se postopno nadgrajuje znanje posameznika in se ga 
pripravlja za starejšo starostno skupino. Glavni pomen dajemo na ustvarjanje interne 
konkurence, saj le ta moment vpliva na večjo motivacijo do dela. Večji del učenja je 
namenjen suhoparnim vadbam, ki so nezanimive a nujno potrebne za napredek tehničnega 
znanja. Suhoparnost je potrebno razbijati z vsestranskim multidisciplinarnim pristopom, ki 
nevede razvija posameznika. Obvezni sestavni del vsake vadbene enote je igra, kjer se krepi 
kolektivni duh in tekmovalnost. Poleg vadbenega procesa je pomemben del tudi sodelovanje 
na mednarodnih turnirjih za te starostne skupine in udeležba na skupnih pripravah v tujini. 
 
3.2.2. TEKMOVALNO 
Osnovni cilj je biti v vrhu v vseh tekmovalnih kategorijah v katerih posamezniki te skupine 
nastopajo, ter jih usposobiti do te mere, da so konkurenčni pri izborih za reprezentančne 
programe. 
 
4. REALIZACIJA 
VŠ 
Program je bil izveden v celoti. Zaradi manjšega vpisa v septembru 2017 je bilo delo oteženo 
z vidika ustvarjanja dobre klime in motivacije, saj je bila skupina zelo majhna. Poleg vsega je 
prišlo tokom leta še do usipa vpisanih. V drugem delu leta 2018 je bil vpis bistveno boljši, 
okrepili smo strokovni kader in s tem dosegli, da so pogoji za delo boljši, kar vpliva tudi na 
rezultate dela. Kar 11 posameznikov smo od pričetka vpisa in same vadbe že preusmerili v 
starejšo skupino, kjer poizkušamo ustvarjati pozitivno klimo z posamezniki ista starosti. 



 
Kar se tekmovanj tiče v preteklem letu posameznikov nismo vključevali v program 
tekmovanj. Razlog je bil slabo predhodno znanje in starost. V drugem delu leta po vpisu, pa 
smo par posameznikov že vključili na drugi turnir U11. Izkazalo se je kot dobra poteza iz 
vidika motiviranosti posameznikov. To prakso bomo nadaljevali tudi v prihodnje. 
 
Program je bil kar se tekmovanj, trening tekem, turnirjev izpeljan po začrtanih smernicah. 
Lahko bi opravili kakšne priprave. Premalo smo naredili pri vadbi na suhem. Več poudarka bo 
potrebno dati na razvijanju gibljivosti in splošne motorike. Pri posamezniki se je pokazal pri 
nekaterih večji napredek pri nekaterih manjši od pričakovanega. V ekipi so bili trije mlajši, ki 
lahko v prihodnosti še veliko napredujejo in so velik potencial našega kluba. Pri starejših pa 
je že prišlo do 1. stopnje specializacije igralnih mest. Tako, da smo uspeli dobiti na treh 
najpomembnejših mestih, kvalitetne posameznike, ki jih je potrebno v nadaljevanju procesa 
vadbe še nadgraditi. 
 
VADBENA SKUPINA C 
Po tekmovalni plati smo dosegli zastavljene cilje, saj je ekipa osvojila naslov Državnega 
prvaka v kategoriji dečkov do 13 let. Večina njih je sodelovala tudi v kategoriji starejših 
dečkov do 15, kjer so prav tako osvojili naslov državnih prvakov. Udeležili smo se treh 
mednarodnih turnirjev v tujini, ter enega organizirali v Kranju. Poleg tega smo še dvakrat 
izvedli priprave v tujini. 
 
5. ZAKLJUČNI KOMENTAR 
Za vsakega posameznika se je treba boriti in poizkušati nekaj ustvariti. Nabor novih in baza 
mlajših je majhna, tako da je ključnega pomena, da se osip igralcev tokom leta zmanjša, ter 
da je jim priključijo še mlajši iz mlajših vadbenih skupin. Ustvarjanje interne konkurence in 
pozitivne klime v vadbenih skupinah je bistvenega pomena, saj bodo le tako motivirani in 
pripravljeni na nadaljnje delo in tekmovanja.  
 
Tadej Peranovič 
 
Kranj; 12.1. 2019 


