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46. REDNI OBČNI ZBOR 06.07. 2022 AŠZ- USD JADRAN 

 

POROČILO  ANDREJA VREMCA 

 

Spoštovani, sezona 2021/22 je za nami, pri našem društvu smo letos vodili tri mladinske ekipe: U19 

gold, U19 silver in U17. 

 

U19 GOLD (trener Jan Zavrtanik – spremljevalec Paolo Busan): ekipa je sad triletnega projekta, kjer 

je sodelovanje med Trstom in Gorico glavna iztočnica. Vse se je začelo, ko smo pred leti videli, da na 

raznih turnirjih, kjer so se igralci letnika 2003 iz Ts in Go lepo ujeli. Hitro se je zamisel udejanila v 

realnost in ko več glav stopi skupaj za mizo, kjer se je ugotovilo, da več dejavnikov  ustreza 

(logistika,razpoložljivost staršev,trener in spremljevalec),smo pustolovščino začeli! Dogovori so bili 

sledeči: dva do tri treninga  tedensko plus tekma; vse ostalo s članskimi ekipami. Fantje so tako 

trenirali vsaj 4x tedensko in igrali dve tekmi. Največja ovira je bil prevoz na relaciji Kras – Gorica, a 

hvala staršem,trenerju in spremljevalcu,je vse skupaj uspelo. Vmes naj je zagodel tudi Covid 19,ki 

pa je samo še okrepil motivacije naših fantov! 

Rezultati v prvenstvu so pristranskega pomena,najvažnejše je bilo sodelovanje med društvi in,da so 

fantje spoznali pomembnost skupnega nastopanja. 

 

U19 SILVER(trener Boban Popovič – spremljevalec Boris Stopar): večina igralcev sestavljajo igralci 

letnika 2004,s sodelovanjem nekaterih fantov letnika 2003.Tudi ta ekipa je imela možnost treniranja 

4 x tedensko in igranja in treniranja s člani. Sezona se je začela zelo spodbudno,toda po božičnih 

praznikih so poškodbe ohromile ekipni rezultat, saj so se na koncu uvrstili na zadnje mesto,ki pa laže 

o realnem potencijalu ekipe. V prejšnjem vikendu so v konkurenci desetih ekip iz vse dežele,zasedli 

drugo mesto,kljub temu,da niso bili niti tokrat v popolni zasedbi! Vsi igralci so imeli možnost igranja 

in je humus za naslednjo sezono že pripravljen. 

 

U17(trener Andrej Vremec – spremljevalec Ricky Škrk):letniki 2005 so se na začetku vpisali v 

prvenstvo Gold,a ker ni bilo zadostnega števila ekip v deželi,so na koncu igrali s skupino Silver,kjer 

so na koncu dosegli fazo play off,kar pomeni ,da zelo dober ekipni uspeh.Ekipa je trenirala 4 x 

tedensko,nekateri posamezniki tudi več. Pred začetkom zime so se nam pridružili še letniki 2006 in 

2007,tako,da nas je od decembra naprej bilo 19 fantov.  
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ZAKLJUČKI: Pri Jadranu skušamo od vedno združiti naše najboljše igralce,to nam uspeva tudi na 

mladinskem področju,kjer skušamo postopoma uvajati čim večje število mladih v članske ekipe. 

Najperspektivnejši in naj zaslužnejši so večkrat trenirali tudi po dvakrat na dan, kar je najboljša 

popotnica za uspeh. 

Dodal bi še informacijo o dodatnem delu nekaterih mladincev,ki so prostovoljno hodili tudi več kot 

pol ure pred začetkom treninga, samo, da bi deleli malo z utežmi, pilili individualno tehniko ali pa 

dodatno raztezanje; to je signal, ki nam dokazuje ,da so razumeli pomembnost dodatnega treninga. 

Ena izmed pekočih tem letošnje sezone so pa poškodbe: na začetku sem krivil sebe in svoje 

sodelavce...a več kot smo se bližali koncu sezone,sem s strani drugih društev dobil isto sliko: nihče 

od njih ni še videl tolikšnega števila zvinov in zlomov od kadar pomnijo! Pandemične prekinitve in 

prekomerno število tedenskih tekem sta glavni razlog. O tem sem že seznanil košarkarsko 

zvezo,kateri sem predlagal drugačno časovno organizacijo prevenstev; začeli bi že meseca 

oktobra,manj tekem na mesec,tako,da se ima več možnosti nadoknaditi preložene tekme. 

 

Na koncu bi se rad zahvalil celemu odboru in predstavnikom matičnih društev,ki so mi  zaupali to 

nalogo, spremljevalcem (Paolo Busan, Boris Stopar in Ricky Škerk) vseh ekip in trenerskemu 

štabu(Jan Zavrtanik,Boban Popovič in Tiziano Vidoni), ki smo neutrudno delali predvsem v tistih 

trenutkih, ko nas je pandemija najbolj  udarila!  

 

SEZONA 2022-23: 

V naslednji sezoni smo si zadali naslednje cilje: 

U19 Gold: ta naj bi bila ponovno naša paradna ekipa,ki bo s trenerjem Bobanom Popovičem, 

nastopala v kakovostnem deželnem prvenstvu,fantje(letniki 2004 in 2005) bodo trenirali tudi s 

članskimi ekipami, kjer bodo dodatno nabirali znanje in izkušnje za dokončni preskok v članske 

kategorije. 

U17: ekipa letnikov 2006 in 2007, bo nastopala v kategoriji Silver,kjer jim bodo pomagali mlajši iz 

letnika 2008. 

U15: to so letniki 2008, ki bodo nastopali v kategoriji deželni skupini Gold, kjer jim bodo pomagali 

letniki 2009. 

U14: tudi ta ekipa letnikov 2009 (sad sodelovanja med Poletom- Kontovelom in Sokolom,bo 

nastopala v v Gold prvenstvu pod vodstvom Francesca Perica – Frickota. 

Vsaka ekipa bo trenirala 4 x tedensko plus tekma. 
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Kot vedno je cilj postopni dvig kvalitete posameznikov,kjer ekipni rezultat ni glavna prioriteta našega 

delovanja. S treningi  bomo začeli predvidoma v ponedeljek 22 avgusta, teden kasneje pa odšli na 

skupne priprave v Postojno. 

 

 

 

Andrej Vremec 

 


