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Poročilo selektorja ženske reprezentance za leto 2021 
 
 
Leto 2021 je bilo v reprezentančnem smislu na žalost mrtvo leto. Nismo imeli 
nobenih reprezentančnih treningov, nobenih tekem in samo 1 sestanek v živo. 
Razlogov je seveda več. 
 
Začelo se je na prvem sestanku spomladi, ko sem sklical sestanek na Slogi in 
povabil vseh 8 takratnih kandidatk. Sestanek sem sklical, da bi se pogovorili kdaj bi 
začeli s treningi, kako bi začeli s sezono in kakšne ambicije imajo posamezne 
igralke. Hitro sem ugotovil, da se ne bomo o tem pogovarjali, glavna tema je bila 
seveda epidemija. 4 igralke so se odločile, da v letu 2021 ne bodo nastopale za 
reprezentanco bodisi zaradi korone bodisi iz drugih razlogov. Tudi splošno mnenje 
potem je bilo, da glede na to, da ni v načrtu nobenega mednarodnega tekmovanja 
oziroma smo pričakovali odpoved le tega, še malo počakamo s pripravami. 
 
Sezona je tako tekla po svoje tako kot je, reprezentanca pa mirovala. 
 
Vse bi se lahko spremenilo poleti, ko smo dobili vabilo na svetovno prvenstvo, IO 
ZDPS pa se je odločil, da moramo nujno tudi mi sodelovati. Spomnim se kako sem 
bil vesel tisti dan in sem takoj zvečer napisal vsem kandidatkam, da gremo na 
svetovno prvenstvo, potreboval sem samo 4 igralke in bi šli. Spet sem doživel hladen 
tuš, tokrat bojda zaradi obveznega cepljenja kot pogoja za nastop na svetovnem 
prvenstvu. Zgolj 2 igralki sta bili za to, da gremo! Izjemno sem bil razočaran nad tem, 
da smo s tako lahkoto zavrnili možnost nastopa na tako velikem tekmovanju. 
 
Na koncu smo bili edina država, ki se omenjenega prvenstva ni udeležila, tako da 
sem prepričan, da na koncu cepljenje sploh ni bilo pogoj, samo mi smo že takoj 
zavrnili poziv in tako izpadli iz pogovorov ostalih zvez.  
 
 
                                    
Športni pozdrav! 
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