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1. Predstavitev društva:
MATIČNA ŠTEVILKA: 5080070
ID št. za DDV: SI 10151524
TEL.: 04 201 19 05
FAX.: 04 238 14 20
TRR: 03138-1000032445 SKB
E–pošta: info@klub-avktriglav.si
www.klub-avktriglav.si
Triglav je kranjsko športno društvo s sedemdeset letno tradicijo. V klubu je v sedmih
desetletjih igralo vaterpolo, opravljalo trenerska dela in naloge članov uprave preko pet tisoč
ljudi. Klub je ponesel ime mesta Kranja in kranjskega športa po vsej Evropi. Gostoval je na
tekmovanjih na Nizozemskem, Mađarskem, v Avstriji in Italiji, na Češkem in Slovaškem, v
Švici ter v drugih evropskih državah. Sodeloval je v mednarodni Regionalni vaterpolo ligi, ki
se odvija na prostoru bivše republike. Organiziral je vrsto velikih mednarodnih tekmovanj.
Povsod je navezoval prijateljske, športne in poslovne stike s tujimi klubi, športniki in mesti.
Ime Triglava in njegove športne uspehe so poznali po vsej nekdanji Jugoslaviji. Triglav je pod
pokroviteljstvom Vaterpolske zveze Slovenije in mesta Ljubljane šestkrat zapored od leta
1975 do leta 1980 organiziral Super Finale Evrope. Tekmovanja so bila v ljubljanskem
bazenu tivoli.
Pregled državnih reprezentantov v nekdanji državi in v samostojni Sloveniji kaže, da je
Triglav vzgojil nekaj izjemnih vaterpolistov.
Skupine mladih fantov in deklet so se v zgodnjih tridesetih letih zbirale v kanjonu Kokre pod
tekstilno tovarno. Večkrat na dan so preplavali izmerjeno razdaljo 50 metrov od rupovškega
mostu do jezu elektrarne.
Sredstva za delovanje pridobivamo prek javnih razpisov, a ta sredstva komaj zadoščajo za
osnovno delovanje kluba, zato je potrebno iskati še druge vire, kot so donacije in podobno, saj
le te predstavljajo pomemben vir za delovanje kluba.

2. Opis razvoja:
V Kranju so leta 1946 športni delavci ustanovili plavalno sekcijo ljubljanskega ŠD
Udarnik. Prva vaterpolo tekma je bila odigrana 28. julija 1946 v Kranju. Leta 1947 so
se kranjski vodni športi samostojno organizirali v sindikalno fizkulturno društvo

Udarnik. Leta 1955 se je ves kranjski šport združil v Športnem društvu Triglav, ki je
postal povezovalec celotnega kranjskega športa. Klubi so ostali popolnoma samostojni,
podoba Triglava pa je prispevala k večji vrednosti in popularnosti športa.
Po odcepitvi Slovenije leta 1991 je bil Triglav v zelo težkem položaju. V ostalih
vaterpolskih klubih v Sloveniji ni imel konkurence. Leta 1992 je Triglav osvojil 1.
naslov Državnega in Pokalnega prvenstva Slovenije.
Od leta 1992 do danes je Triglav osvojil 13 naslovov Državnega in Pokalnega prvaka.
Od leta 1992 se je Triglav redno uvrščal med 16 najb oljših klubov v Evropi. V letu
1999 in 2001 je osvojil prestižno lovoriko mediteranskega prvaka.
3. Predstavitev vodstva:
 PREDSEDNIK DRUŠTVA: Zmago Zadnik-Zakoniti zastopnik AVK Triglav
Kranj
 SEKRETAR: Tadej Peranovič,
 PREDSEDNIK STROKOVNO-TEHNIČNE KOMISIJE: Peranovič Tadej,
skrbi za strokovno trenersko delo
 PREDSEDNIK GOSPODARSKE KOMISIJE: Zmago Zadnik , ki je odgovoren
za marketinško dejavnost in koordinacijo s sponzorji in donatorji kluba
 PREDSEDNICA SVETA STARŠEV: Nataša Lah, ki je odgovorna za
koordinacijo med starši in klubom.
4. Predstavitev pomembnejših organov:
Organi društva so:
SKUPŠČINA-najvišji organ društva, katero tvorijo vsi člani društva.
Pristojnosti skupščine:
 Določa temeljna načela in izhodišča delovanja društva
 Odreja naloge izvršnemu odboru
 Sprejema zaključni račun
 Sprejema letni plan dela in finančni načrt
 Voli in razrešuje predsednika in člane izvršnega odbora
 Voli in razrešuje člane nadzornega odbora
 Sprejema splošne akte društva, v kolikor ni v statutu drugače določeno
 Podeljuje priznanja
 Podeljuje naziv častnega člana
 Določa višino članarine
IZVRŠNI ODBOR-je kolektivni izvršilni organ skupščine društva, kateri samostojno
deluje v okviru smernic, ki mu jih skupščina določi. Skladno s statutom kluba ima od
9-19 članov, ki jih voli in potrjuje občni zbor.
NADZORNI ODBOR-je neposredno odgovoren skupščini društva.

5. Pregled dejavnosti:
Društvo je samostojna in prostovoljna športna organizacija, avtonomna v svojem delovanju.
Društvo izvaja naslednje dejavnosti:
- športno vzgojo,
- športno vzgojo mladih,
- program interesnega povezovanja in športnega udejstvovanja študentov,
- vzgojo učiteljskega, trenerskega ter sodniškega kadra,
- popularizacijo in razvoj športno rekreacijskih dejavnosti,
- omogočanje pogojev za napredek vrhunskega športa,
- organizacijo športnih tekmovanj,
- organizacijo drugih prireditev (rekreacijskih, zabavnih ipd, ),
- strokovna pomoč svojim članom.
6. Opis gospodarskih, monetarnih in drugih vplivov na delovanje









Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje:
S članarino članov
Z darili in volili
Iz naslova materialnih pravic dejavnosti društva
Iz fundacij
Iz proračunskih in drugih javnih sredstev
S prispevki donatorjev
Iz drugih virov

Glede na novo zakonodajo, ki zahteva prilagajanje vseh delov družbe in zaradi
gospodarskih gibanj, ki spreminja gospodarsko okolje je občutiti tudi pri športnih
društvih močan izpad podpore predvsem s strani lokalne skupnosti. V društvu si zato
zlasti močno prizadevamo, da bi pridobili čim več podjetij iz Kranja, ki bi bila
pripravljena finančno in materialno podpreti razvoj športa, ki ima v Kranju že
dolgoletno tradicijo.
7. Opisno poročilo o izvedbi programov:

a. Opis programov
V okviru društva potekajo naslednji programi:
- vaterpolo šola – učenje plavanja in igre z žogo,
- mlajši dečki 12 L – učenje vaterpola in tekmovanje v DP v malem
vaterpolu,
- dečki 13L – učenje vaterpola in tekmovanje v DP,
- starejši dečki 15 L - učenje vaterpola in tekmovanje v DP in PP,
- kadeti 17 L – višja stopnja učenja vaterpola, tekmovanje v DP in PP in
priprava igralcev za kadetsko reprezentanco in nastopanje na evropskem
prvenstvu,

mladinci 19 L – nadgradnja vaterpolskega znanja s poudarkom na
psihofizični pripravljenosti z vključitvijo najbolj perspektivnih v prvo
(člansko) ekipo. Tekmovanje v DP in PP ter priprava igralcev za mladinsko
reprezentanco in nastopanje na evropskem in svetovnem prvenstvu,
- člani – ekipa trenira 2X dnevno in sicer dopoldan fitnes + bazen in zvečer
bazen. Tekmovanje v DP in PP ter priprava igralcev na evropsko tekmovanje –
Liga prvakov. Priprava reprezentantov po posebnem programu selektorja
reprezentance za nastopanje na evropskem, svetovnem prvenstvu,
mediteranskih in olimpijskih igrah,
- veterani – rekreativna vadba 2X tedensko.
-

b. Izvajanje programov
Programi se izvajajo na zimskem in letnem kopališču v Kranju kar se navezuje na
strokovno vadbo vseh selekcij. V preteklem letu smo izvajali program glede na
razpoložljivost kranjskih bazenov. Spodnja preglednica prikazuje program vadbe
posameznih programov.
IZVAJANJE PROGRAMOV V ZIMSKEM KOPALIŠČU:

VATERPOLSKA ŠOLA
U – 11
U – 13
U – 15
U – 17
U - 19
člani

Št.
skupin
8
3
2
1
1
1
1

Št.
ur/teden ur/leto
igralcev
70
2,00
180,00
35
5,75
241,50
25
7,50
315,00
14
10,25
430,50
13
10,50
441,00
20
14
588
20
24
1008

IZVAJANJE PROGRAMOV V LETNEM KOPALIŠČU:

VATERPOLSKA ŠOLA
U – 11
U – 13
U – 15
U – 17
U - 19
člani

Št.
skupin
8
3
2
1
1
1
1

Št.
otrok
70
35
25
14
13
20
20

ur/teden ur/leto
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10
40

140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
140,00
560,00

c. Delo strokovnega kadra
V društvu deluje sedem ljudi z ustrezno strokovni izobrazbo. Razporejeni so po
vadbenih skupinah glede na njihove izkušnje in preteklo delo.
Izvajajo strokovni program, ki je bil pripravljen v sodelovanju s strokovno komisijo
društva.

d. Cilj programa
Glede na sprejete programe dela so bili cilji društva razdeljeni na posamezne vadbene
skupine:
-

-

-

-

vaterpolo šola – vpis čim večjega števila novih vaterpolistov, učenje
plavanja in iger z žogo
mlajši dečki 12 L – učenje osnov tehničnih elementov vaterpola in
tekmovanje v DP v malem vaterpolu.
dečki 13L – učenje osnov tehničnih elementov vaterpola in učenje vaterpola in
tekmovanje v DP,
starejši dečki 15 L - nadgradnja osvojenega znanja. Vključevanje v proces
kakovostne vadbe in tekmovanje v DP in PP, osvojitev naslova državnega in
pokalnega prvaka Slovenije.
kadeti 17 L – višja stopnja učenja vaterpola, tekmovanje v DP in PP, osvojitev
naslova državnega in pokalnega prvaka Slovenije. Priprava igralcev za
kadetsko reprezentanco in nastopanje na evropskem prvenstvu.
mladinci 19 L – nadgradnja vaterpolskega znanja s poudarkom na psihofizični
pripravljenosti z vključitvijo najbolj perspektivnih v prvo (člansko) ekipo.
Vadbeni proces se stopnjuje v vrhunsko vadbo. Tekmovanje v DP in PP,
osvojitev naslova državnega in pokalnega prvaka Slovenije ter priprava
igralcev za mladinsko reprezentanco in nastopanje na evropskem in svetovnem
prvenstvu,
člani – vadba poteka dvakrat dnevno. Program je pripravljen za vrhunski nivo
tekmovanja z vso potrebno podporo, ki jo potrebujejo. Tekmovanje v DP in PP
osvojitev naslova državnega in pokalnega prvaka Slovenije ter priprava
igralcev na tekme Jadranske vaterpolske lige in evropska klubska tekmovanje.
Priprava reprezentantov po posebnem programu selektorja reprezentance za
nastopanje na evropskem, svetovnem prvenstvu, mediteranskih in olimpijskih
igrah

8. Zaključni del:
Na sestanku seje občnega zbora AVK Triglav Kranj dne 28.2.2022 v Kranju,
Partizanska 37, bo sprejeto letno poročilo 2021 in sicer:
RAČUNOVODSKO in POSLOVNO POROČILO.
Kranj, 19.01.2022

Pripravil:

Zmago Zadnik

