
NAČRT DELA REPREZENTANCE DO 15 LET 

 

V letu 2020 je bilo v Franciji odigrano evropsko prvenstvo do 15 let, kjer smo 

Slovenci tudi nastopili v posamičnem delu tekmovanja. Vendar je bila to ekipa 

sestavljena med klubi. Na BZS smo tako ustanovili tudi reprezentanco do 15 let, 

ki bi se udeleževala nekaj pomembnih tekmovanj tekom leta in evropskega 

prvenstva. Zakaj že reprezentanca do 15 let? Ker si želimo, da se že v zgodnji fazi 

razvoja igralcev počasi izoblikuje tudi neka skupina, ki bi skupaj igrala tudi na 

tekmovanjih doma in v tujini, ter tako bila pripravljena tudi za večja tekmovanja. 

Pri tem želimo, da razvoj igralcev seže tudi malo dlje, kar pomeni, da bi se ekipa 

pričela graditi dovolj zgodaj. V našem primeru za EP leta 2022. Tako so v ekipo 

že uvrščeni letniki 2007 in 2008, pridruževali pa bi se jim tudi mlajši igralci iz 

»Talent teama«.  

 

1. Širši izbor kandidatov  

  fantje Dekleta 

1 Tim Škrlj (BK Mirna)  Anja Blazina (BK Ljubljana)  

2 Matic Cerar (BK Medvode) Iva Koša (BK Mladost)  

3 

Nikita Peshekhonov (BK 

Mladost) Tinkara Alič (BK Olimpija) 

4 Tevž Ornik (BK Mirna) Tija Horvat (BK Mladost) 

5 Matic Jaklin (BK Konex) Lana Livk (BK Mirna) 

6 Tim Anzelj (BK Mirna) Mia Gleich (BK Branik) 

7 Igralci »Talen Teama« Igralke »Talen teama« 

8   

 

Seznam kandidatov v tem trenutku je zelo okviren. Tekom leta, tekmovanj in 

priprav, se bo izoblikoval bolj točen seznam. Obstaja tudi možnost, da se na 

seznam uvrsti kater nov kandidat, oziroma da iz tega seznama kdo izpade.  

 

 

 

 



2. Koledar dela reprezentance od septembra do decembra 2021 

  datum kraj namen vodenje igralci 

1 19.-21.2.2021 Mirna (?) 

Skupne vikend 

priprave 

Aljoša Turk + 1 

12 igralcev 

2 23.-25.4.2021  

Skupne vikend 

priprave Aljoša Turk + 1 

12 igralcev 

3 21.-23.5.2021 Opatija (Hrvaška) tekmovanje Aljoša Turk + 1 8-15 igralcev 

4 4.-6.6.2021 Dornbirn (Avstrija) tekmovanje Aljoša Turk 8 igralcev 

5 24.-27.6.2021 Novi sad (Srbija) tekmovanje Aljoša Turk 8 igralcev 

6 Julij 2021 ? 

Priprave 

reprezentance (7 

dnevne) Aljoša Turk + 1 

12-15 igralcev 

7 17.-19.9.2021 Tem Youth Mirna tekmovanje 

Aljoša Turk + 

klubska režija 

 

8 24.-26.9.2021 Zagreb Youth  tekmovanje 

Aljoša Turk + 1 

trener, lahko tudi 

klubska režija 

12-14 igralcev 

9 29.-31.10.2021 Adria Youth Opatija tekmovanje 

Aljoša Turk + 1 

trener 

12-14 igralcev 

10 26.-28.11.2021 

Slovak Youth 

Trencin tekmovanje 

Aljoša Turk + 1  

trener 

12-14 igralcev 

11 November Mirna trening 

Aljoša Turk + 1 

trener 

16 igralcev 

12 3.-5.12.2021 

Yonex Cup 

Medvode tekmovanje Klubska režija 

 

 

Zaradi trenutne situacije, ki je nastala zaradi epidemije, se lahko stvari še povsem 

spremenijo. Koledar tako ostaja fleksibilen.  

Klubi bodo o vseh pomembnih dogodkih glede te reprezentance obveščeni preko 

elektronske pošte. Le ta bo naslovljena na trenerje kluba. Trenerji pa bodo naprej 

obveščali svoje igralce. 

 

3. Kriteriji 

Reprezentanca je v tem trenutku zelo široka, tako da se ima možnost dokazati kar 

veliko igralcev. Kriterij za igralce bodo rezultati na domačih in tujih tekmovanjih 

in prizadevnost na samih treningih, tako klubskih kot tudi skupnih. 

 



4. Cilji 

Glavni cilj je sestaviti reprezentanco za evropsko prvenstvo leta 2022, kar je tudi 

dolgoročni cilj. Kratkoročni cilj je udeleževanje na posameznih tekmovanjih in 

sodelovanje igralcev na skupnih treningih. Uspeti sestaviti različne kombinacije 

parov, ki bi bili konkurenčni na mednarodnih tekmovanjih. 

Želim si, da bi se v reprezentanci ustvarila prijetna klima, ki je pomembna tudi za 

kakovostno sestavljanje ekipe in da z skupnimi akcijami sestavimo kar se da 

kakovostnejšo zasedbo oz. reprezentanco do 15 let. 

 

Pripravil: 

Aljoša Turk 

 

 

 

 


