
ZAPISNIK 

sestanka strokovnega sveta Drsalnega kluba Celje. Sestanek je bil v sredo, 29. 5. 2019, ob 

19. uri v upravnih prostorih ZPO Celje. Sestanek je vodila predsednica strokovnega sveta, 

Metka Umek. 

Prisotni: Ivan Pfeifer (predsednik), Metka Umek (predsednica SS), Anja Bratec Lesjak, Tamara 

Dorofejev (glavna trenerka), Polona Čmer (predstavnica staršev) 

Dnevni red: 

1. Poročilo o delu v tekmovalni sezoni 2018/2019 

2. Predlog programa dela v času poletnih počitnic v letu 2019 

3. Predlog programa dela v tekmovalni sezoni 2019/2020 

4. Predlog urnika treningov v tekmovalni sezoni 2019/2020 

5. Razno 

 

K 1. točki 

Po uvodnem pozdravu predsednice strokovnega sveta je predsednik kluba Ivan Pfeifer predal 

besedo glavi trenerki kluba Tamari Dorofejev, ki je predstavila poročilo o delu v pretekli 

tekmovalni sezoni. Poročilo je priloga zapisniku. 

 

K 2. točki 

Tamara Dorofejev je predstavila plan dela v času poletnih počitnic, in sicer udeležbo za kamp 

v Zalogu in za čas ISU kampa v Celju. V Zalogu bo na vseh treningih prisotna Tamara, za 

reprezentanco Daša, v času ISU kampa pa glede na število prijavljenih otrok (1. teden 13, 2. 

teden 18) Tamara in še ena trenerka. 

 

K 3. točki 

Glavna trenerka je predstavila predlog programa dela v prihajajoči sezoni (priloga zapisniku).  

Poseben poudarek smo v razpravi namenili najmlajšim članom (skupina D1), ki naj bodo  

pripravljeni na prvo tekmovanje v novembru (Skate Celje). Njihov urnik se bo zaradi tega še 

nekoliko spremenil, dodan bo en trening.  

Starši, katerih otroci so razporejeni v skupino D2, bodo pričeli s plačevanjem članarine s 1. 5. 

2019. 

V skupini A bo treniralo 10 tekmovalcev, v B pa 12, ki bodo razporejeni na B1 in B2. V 

skupino B2 bodo razporejeni tekmovalci, ki ne želijo trenirati tako intenzivno, kot predvideva 

klub. 



Tekmovalka Marina Skelič je trenutno razporejena v skupino B1, a bo v tej skupini ostala, v 

kolikor bo v naslednjih 2 mesecih prisotna na treningih v 80 %, sicer bo šla v B2. O tem mamo 

obvesti Tamara Dorofejev. 

Trenerki morata v redne treninge uvrstiti elemente skating skills in delo otrok tudi 

nadzorovati, Tamara bo sistematično nadzirala napredek tega elementa. 

Dvakrat v tednu bo ogrevanje vodila Lara Guček, ki bo 1 uro izvajala tudi pri najmlajših na 

ledu, 1 uro bo imela tudi Metka Umek. 

Kriteriji za oblikovanje skupin se prilagajajo sezoni in sposobnosti skupine. Na oblikovanje 

vplivajo tudi nepredvidljivi dogodki (odločitev za konec kariere posameznika), prisotnost na 

treningih in uradna rang lestvica Zveze ter strokovna mnenja trenerk. Pomembno je, da je 

število otrok na ledu primerno in obvladljivo za 2 trenerki. 

 

K 4. točki 

Tamara je predstavila predlog urnika za naslednjo sezono (priloga zapisniku). Ponovno opozori, da 

starši ne javljajo odsotnosti otrok s treninga, kar je težko za organizacijo dela na ledu. 

 

K 5. točki 

Predsednik pove, da bodo vsi zaposleni na drsališču dobili kartice, s katerimi se bo evidentiral njihov 

delovni čas. 

Kdo od trenerjev bo šel na tekmovanje, bo odločil predsednik. Klub bo plačala trenerja na 6 tekmah 

(priloga zapisniku), vse drugo je strošek staršev. Nadomestnega trenerja bo v primeru, da gre 

tekmovalec zastopati državo (EP, SP, JGP), finančno pokrila Zveza, če bo zastopal klub, pa bo 

nadomestni trener strošek kluba. 

Predsednik je predstavil tudi pogoje za tekmovanja, tekmovalec mora zadostiti kriterijem 

posameznega tekmovanja, ki so razpisani v uradnem dokumentu organizatorja, v kolikor jih ne, se ne 

more udeležiti tekmovanja. Izjemi sta državno prvenstvo in pokal Slovenije. 

Tamara je predstavila popis opreme v telovadnici in dodala predloge za nakup novih rekvizitov. 

Predsednik je nakup potrdil. 

Vsi programi za tekmovanja se bodo delali privatno, torej se starš sam dogovori s trenerjem, ki želi, 

da njegovemu otroku naredi program, prav tako za način plačila. Tarifa programov ostane enaka. 

Trener imam pravico željo tudi zavrniti. 

Reakcije trenerjev na nedelo in neprimeren odnos otrok na treningu so njihova strokovna domena. 

Pobudo za skupinski prevoz v Beograd in nazaj naj realizirajo starši sami, klub tu ne bo sodeloval. 

S 1. 7. 2019 se bo dvignil strošek članarine, in sicer na 75 oz. 50 EUR. 

Predsednik je pripravil  pogoje za zagotovitev nivoja predvidenih stroškov, da naslednja sezona ne bo 

preveč izčrpala klubsko blagajno. To so: 



 klub bo poravnal štartnino le za DP in PS (starši bodo poravnali vse druge štartnine, tudi za 

Skate Celje in Alpe Adria Trophy); 

 klub bo staršem za delo na Skate Celje in Alpe Adria Trophy plačal; 

 klub bo pokril stroške trenerja na 6 tekmah – DP, PS, Celje, Beograd, Sofia, Folgaria; 

 v času zgoraj navedenih tekmovanj bodo za tekmovalce, ki se jih ne bodo udeležili, treningi 

odpovedani; 

 klub bo pripravil predlog za balet in gimnastiko – starši bodo stroške izvajanja poravnali sami 

neposredno izvajalcu; 

 v Ljubljani (za Marušo) bo klub poravnal le članarino Stanku Bloudku, strošek trenerja bodo 

poravnali starši sami; 

 Zveza bo še vedno plačevala ure treninga SHT v Celju (za člane reprezentance); 

 nadomestilo za nadomestnega trenerja bo le izjemoma (v primeru bolniške odsotnosti); 

 znižati bo potrebno nivo tekmovanja Skate Celje (v stroškovnem smislu za darila, banket, 

medalje, organizatorji iz tujine bodo imeli  poravnane stroške bivanja in hrane za 2 do 3 dni; 

 neplačevanje administrativnega dela v klubu se naj ohrani; 

 v prihodnje (z novim predsednikom) bo potrebno zadržati sodelovanje in dobre odnose z 

ZPO, Zvezo drsalnih športov Slovenije in EC (Skating Institute). 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 21.45. 

Celje, 3. 6. 2019 

 

Zapisnik pisala:                                                                                                            Sestanek vodila: 

Polona Čmer                                                                                                                        Metka Umek 

 

 

 


