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Pred uradnim začetkom sestanka je Igor Urlep postavil vprašanje predsedniku kluba ali je on še
vedno predstavnik staršev v SS, ker je na zadnejm sestanku razumel drugače. Predsednik mu je
razložil, da je še vedno predstavnik staršev, Zgoznik pa je bil določen za koordinatorja med sekcijo
SHT in njim, ker se on nima časa ukvarjati z operativo. Pojasnil je, da je mnenja, da je on glavni za
pridobivanje finančnih virov in da ugotavlja, da mu pri tem nihče od članov SHT ne pomaga. Klub
sestavljata dve sekciji od katerih je UD številčnejša in predstavlja jedro kluba. Njegovo stališče je,
da morata sekciji v okviru kluba delovati po enekih pravilih kar on pri vodenju kluba zelo upošteva.
Povedal je tudi, da je poslovno poročilo kluba na spletni strani kluba in je javno objavljen dokument
do katerega ima vsak dostop.
V nadaljevanju sestanka se udleženci nismo držali predlaganega dnevnega reda in smo se posvetili
razpravljanju o problemih, ki so se pojavili med delom v tej sezoni.
Tč.1: Finančno poročilo
Zgoznik je predstavil poročila o delu 2017/2018. Ugotovljeno je bilo, da je izdelano finančno
poročilo z računovodsko natančnostjo nepotrebno. Je pa to finančno poročilo razkrilo problem med
prelivanjem finančnih virov med zvezo in klubom. Zato se je predsednik odločil, da bomo v
naslednji sezoni finančne vire ločili med klub in zvezo po naslednjem pravilu:
1. Na tekme AA, Danubia in druge tekme (Santa Claus, Szeged...) bo klub prijavljal
tekmovalce ( CEL). Pri tem bodo vsi člani SHT enakovredni. Klub bo plačal stroške trenerja
in startnine. Stroške prevoza in nočitev pa starši.
2. Tekme ISU ( WJC, WEC...) se bodo financirale s strani zveze. Ta bo pokrila vse stroške v
skladu z veljavnimi pravilniki zveze.

Tč.2: Evalvacija
Trener Mano je predstavil evalvacije za tekmovalce. Igor Urlep je bil mnenja, da so te evalvacije z
začrtanimi cilji za naslednje leto nezadostna. Mnenja je, da je potrebno za vsakega tekmovalca
izdelati bolj natančno evalvacijo z jasno zastavljenimi cilji za naslednjo sezono, ki jo je potrebno
uskladiti s cilji kluba in straši. Trener Mano je razložil, da je evalvacijo poslal vsakemu tekmovalcu
in njegovim staršem posebaj s pripisom, da je na njihovo željo pripravljen na nadaljnje razgovore in
pojasnila. Do sedaj ni dobil nobene povratne informacije od staršev.
Igor Urlep je predlagal, da se za vsakega tekmovalca pripravi primerjava z enim od boljših
tekmovlacem iz njegove tekmovalne skupine.
V naslednji sezoni moramo imeti individualne govorilne ure za temovalce in njihove starše.
Trenerja sta se strinjala. Določil se bo en dan v mesecu po treningih za govorilne ure in se bo o tem
obvestilo starše in tekmovalce.
Tč.3: Komunikacija med klubom, trenerji in starši – organizacija tekem
Igor Urlep je povedal, da je bila komunikacija v letošnji sezoni slaba in večkrat nedorečena pred
samo tekmo. Zgoznik je pojasnil, da je komunikacija potekala tako, da je najprej trener določil
tekmovalce, ki bodo odšli na tekmo. Potem jih je na tekmo prijavil in od organizatorjev pridobil
podatke o stroških bivanja, sam pa določil ocenjene stroške prevoza. Nato je poslal vsem
tekmovalcem in strašem dopis z vsemi podatki o poteku tekme s predvidenimi stroški. Ker ga nihče
od trenerjev ali staršev ni kontaktiral ali obveščal o domnevnih nejasnostih je bil mnenja, da
priprave na tekmo potekajo v skaldu z dopisom in dgovorom s trenerjem. Res pa je, da je bil
nekajkrat problem zaradi prevoza tekmovalcev na tekmo, ker nismo imeli šoferja. To pa smo
reševali nekaj dni pred tekmo, ker smo morali čakati na odgovore zainteresiranih staršev, da peljejo
tekmovalce na tekmo in so morali urediti službene obveznosti.
Predsednik je povedal, da klub ni dožen in tudi ne bo prevzel odgovornosti prevoza tekmovalcev na
tekmo. To je dolžnost in odgovornost staršev, ki morajo vsak za sebe poskrbeti za prevoz ali pa
organizirajo skupni prevoz. To dolžnost so podpisali s podpisno izjavo ko je njihov otrok postal član
kluba. Še vedno bo pripravljen pomagati pri prevozih tako, da bo na voljo ZPO kombi. Starši ne
morejo pričakovati, da funkcijo šoferja prevzame trener po nekem avtomatizmu. To ni njegova
dolžnost, lahko pa jo prevzame v dogovoru s starši.
Zgoznik je povedal, da so nekateri starši neodgovorni saj so ga o tem, da njihovi otroci ne bodo šli
na tekmo obvestili le nekaj dni pred odhodom. To mu je povzročilo velike probleme saj je moral z
organizatorji tekme na novo urediti sobe za prenočišča in tekmovalce odjavljati.
Predlagal je, da v naslednji tekmovalni sezoni organizacijo tekem prevzamejo treneji sami in je
prepričan, da se bo komunaikacija bistevo izboljšala.
Predsednik se je s predlogom strinjal za primer ko bo na tekme prijavljal klub. Za tekme, ki jih bo
financirala zveza pa bo še vedno odgovorni organizator Zgoznik. Staršem je potrebno povedati, da
so dolžni glede na plan tekem v novi sezoni pravočasno obveščati organizatorje tekem. Seveda so
upravičeni izostanki lahko – bolezen in resne šolske obveznosti.

Tč.3: Predlogi za sezono 2018/2019
Zgoznik je povedal, da se starši strinajo s kategorizaciji tekmovalcev v klubu in da se jasno zapišejo
previla o napredovanju. V tem vidijo večjo motivacijo tekmovalcev samih.
Po daljši razpravi smo prisotni dorekli model kategorizacije in napredovanja. Glede na majhno
število tekmovalcev je smiselno tekmovalce razdeliti na mlajšo in starejšo skupino. Kdo in kdaj bo
teniral v kateri od skupin lahko določi samo trener. Pravila (starost in čas) za to kategorizacijo bo
pripravil trener Mano.
Predlog kriterijev za uvrstitev tekmovalce v zvezno skupino, bo glavni trener do 18.5.2018
pripravil za organe zveze. Starši kluba pa bodo o tem obveščeni.
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Tč.4: Kamp 2018
Za organizacijo kampa je zadolžen Urban Kalšek. Polona Peunik mu bo pomagala z izkušnjami iz
prejšnjih kampov glede organizacije.
Predviden datum za kamp je od 6.8.208 do 19.8.2018. Urban mora preveriti razpoložljive kapacitete
za prenočišča. Predlagali smo, da se preverijo vsi mladinski centri v Celju in bližnji okolici Celja.
Potem je potrebno pripraviti finančni načrt in predhodno prevriti pri trenerjih tujih klubov kdo je
zainteresiran za udeležbo na kampu. Za pridobivanje podatkov od madžarskih klubov bo pomagal
Mano. Ko bomo imeli vse te vhodne podatke je potrebno poslati vabilo vsem klubom za udelžbo na
kampu.

Tč.5: Povečanje članstva SHT
Še vedno se zavedamo, da je za nadaljnji obstoj in razvoj sekcije SHT premalo članov. Z dvigom
števila tekmovalcev bomo povečali tudi interno konkurenco v sekciji. Glede na izkušnje drugih
šprtnih klubov je najbolj učinkovita metoda predstavitev SHT na OŠ.
Zgoznik je povedal, da bo prevzel organizacijo predstavitev po OŠ, ker ima dobre povezeve z
ravnatelji OŠ v Celju. Urban bo pripravil program za predstavitev. Do sedaj je bilo narejene kar
nekaj predstavitvene dokumentacije – brošure, filmi..., ki jo lahko uporabimo.
Tč.6: Sprememba dela v sekciji
Zgoznik je povedal, da zaradi službenih obveznosti v tem letu ne more več opravljati dela
koordinatorja v tekšnem obsegu. Zato je predlagal, da del njegovega dela prevzamejo trenerji sami.
Sam bo organiziral tekme zveze oziroma udležbo zvezne skupine na mednarodnih tekmah in delo
na mednarodnem projektu, ki smo ga začeli skupaj s Hrvati in Avstrijci na področju prventivnega
preprečevanja poškodb pri mladih športnikih. Ta projekt bomo izvajali z Dr. Šarabonom in njegovo
skupino.
Predsednik se je odločil, da ostane glavni trener SHT še naprej David Loth Mano. To pomeni, da
odgovarja za strokovno delo v klubu ( ustrezni treningi, priprave in rezultate, ki se odražajo na
tekmovanjih).
Vlogo organizacijskega vodje pa bo prevzel Urban Kalšek. Kljub prevzemu te funkcije ostane še
naprej podrejen trener, ki bo pomagal Manu. Cilj te nove organizacije je izboljšanje komunikacije in
racionalizacija dela trenerjev SHT z našo majhno skupino drsalcev. Tjaša Kroflič ostane še naprej
tretja trenerka za najmljaše.
Tč.7: Razno
Predsednik je izpostavil dejstvo, da je potrebno staršem razložiti njihove obveznosti in
odgovornosti, da klub ne bo prevzemal odgovornosti za organizacijo potovanja in bivanja članov na
tekmovanjih ( zaradi same neprofesionalnosti organizacije kluba in možnosti odškodninskih
zahtevkov za katere potem odgovarja predsednik s svojim premoženjem) ter da je finančna ureditev
v klubu ( zbiranje denarja, plačilne kartice,…)stvar odgovornih ljudi kluba , predvsem njega
samega. Zato klub pričakuje, da se bodo tekmovalci udeležili najmanj 3 tekem Danubie in 4 tekem
AA ter s tem realizirali svojo odgovornost udeležbe na tekmovanjih, do kluba.
Trener David Mano mora do 18.5.2018 pripraviti natančen plan poletnih treningov za klub in plan
dela za organe zveze.
Prisotni smo razmišljali kako bi dodatno motivirali starše in drsalce, da se bodo otroci resno
udeleževali planiranih treningov in načrtovanih tekem. Potrebno je pripraviti kriterije oz. pogoje
kjer klub lahko različno nastopa do svojih članov in tekmovalcev.
En kriterij bi lahko bil problem klubskih oblačil za tekmovalce katerega so izpostavili tudi starši.
Razmišljali smo, če bi klub pri nabavi oblačil participiral določen % nabavne vrednosti teh oblačil v
primeru, če bo drsalec izpolnil postavljene kriterije – 75% prisotnost na treningih in najmanj
udeležba na 3 Danubijah in 3 AA tekmovanjih. Pri razmišljanju kako bi to izvedli pa nismo imeli
več smiselnega predloga.

Polona Peunik je povedala, da zaradi novih službenih izzivov ne more več aktivno sodelovati v SS
kot predsednica. Njen interes je, da še vedno vzdržuje kontakt s klubom kot sodnica. Po razpravi
smo jo pregovorili, da še vedno ostane predsednica in nam pomaga pri reševanju ključnih
problemov v sekciji in starteškem razvoju sekcije.
Zgoznik bo napisal zabeležko in jo poslal vsem udeležencem sestanka. Vsak bo povedal še svoja
stališča in mneja in z njimi dopolnil zabeležko. Ko bodo naša stališča usklajena bomo organizirali
sestanek s starši, ki bo predvidoma 23.5.2018 po treningu SHT na drsališču.
Zapisal,
EZ, koordinator SHT

