ZAPISNIK STROKOVNEGA SVETA – SEKCIJE UD z dne 7.5.2018

Prisotni člani:
Metka Umek
Ivan Pfeifer
Anja Bratec Lesjak
Matej Logar
Ostali prisotni:
Tamara Dorofejev
1. POROČILO SEZONE 2017/18
SS sprejme poročilo sezone.
2. DELOVNI LETNI PLAN ZA SEZONO 2018/19
SS sprejme letni plan dela za naslednjo sezono.
3. RAZNO
A) Podana je informacija s strani trenerja, da se izvajajo treningi mimo plana
kluba.
SKLEP: Določimo, da Anja od vseh staršev poizve o posameznih načrtih glede
individualnih planov priprav in treningov ter letnih dopustov ter skupaj s
trenerji glede na želje posameznikov izdelamo plan dela kolikor je v moči
kluba oz. se pogovorimo o individualnem delu. Za v prihodnje se dogovorimo,
da bodo individualni treningi in plani posameznikov, ki niso v dogovoru z
trenerjem – klubom sankcionirani. Sankcija bo zavrnitev plačila štartnine na
tekmah Evropskega kriterija s strani kluba.
B) S strani trenerjev je prišlo do vprašanja kdo je opravičen do zaključne
evalvacije na koncu leta?
SKLEP: Do zaključne letne evalvacije so opravičeni tisti tekmovalci, ki
tekmujejo vsaj na 5 tekmovanjih v sezoni.
C) S strani predstavnika staršev je bilo podano vprašanje glede cenejše članarine
za družine, ki imajo več članov v klubu.
SKLEP: Članarina se plačuje celo leto in je za vse enaka, saj ima vsak član s
plačilom članarine enake pravice in tudi obveznosti ter svoj glas. V primeru
zmanjšanja članarine za drugega otroka potem ne moremo reči, da ima en cel
glas in enake pravice. Zato članarina ostaja enaka za vse družinske člane.

D) S strani predstavnika staršev je prišlo vprašanje, če bodo tekmovalke v b
skupini treningov, ki bodo naslednje leto tekmovale v kategorijah, kjer je 2A
obvezen element kaj vadile ta element na treningih oz. zakaj ga že niso?
ODGOVOR: Tako kot pri matematiki ne učijo naprej množenja in deljenja,
ampak seštevanje in odštevanje, tako tudi v drsanju ne moreš prehitevati
učenja elementov. Če nimaš vseh dvojnih skokov tudi 2A ne moreš vaditi.
E) S strani predstavnika staršev je prišla pobuda, da se uredi staršem možnost
prisotnosti na sestanku in dogovarjanju za izdelavo urnika za prihajajočo
sezono?
ODGOVOR: Načeloma je to možno in se lahko uredi, vendar smo obrazložili
zakaj je obstoječi urnik za drsalni klub dober in da z menjavanjem ur na
kasnejše ure dneva izgubimo določeno količino ur treningov čez teden.
Hokejisti za name ne potrebujejo rolbe, medtem ko mi za njimi potrebujemo
rolbo in izgubimo vsakič 15 minut.
F) Od predstavnika staršev je prišlo vprašanje zakaj je član Strokovnega sveta kot
predstavnik trenerjev Anja bratec Lesjak?
ODGOVOR: Anja B.L. ni član strokovnega sveta kot predstavnica trenerjev
ampak kot strokovni član. V statutu društva piše, da SS kluba sestavljajo 3
člani od tega je en član predstavnik tekmovalcev (starš).
Zapisala: Anja B. L.

