
ZAPISNIK 

sestanka razširjenega strokovnega sveta Drsalnega kluba Celje. Sestanek je bil v ponedeljek, 

27. 8. 2018, ob 21. uri v upravnih prostorih Drsalnega kluba Celje. Sestanek je vodila 

predsednica strokovnega sveta, Metka Umek. 

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

Dorofejev (glavna trenerka), Matej Logar (predstavnik staršev), Polona Čmer 

Dnevni red: 

1. Kratka analiza ISU kampa v Celju in poletnih priprav naših drsalcev 

2. Pobude in predlogi klubskih počitniških kampov v sezoni 2018/2019 

3. Razno 

K 1. točki 

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

besedo Poloni Čmer, ki je predstavila kratko analizo poletnih priprav naših članov in ISU kampa 

v Celju. 

Polona Čmer je povedala, da so se naši člani v poletnih mesecih udeležili treh akcij na ledu, in 

sicer v Zalogu, Angliji in Celju. 

Priprave v Zalogu so potekale med 18. in 30. 6. 2018. Udeležilo se jih je 20 članov našega 

kluba, 5 jih je treniralo v okviru reprezentance. En teden oz. manj je treniralo 14 Celjanov, oba 

tedna pa 6.  

Prisotni en teden: Luna Hrušovar (5 dni), Ajda Hrušovar (4 dni), Tija Ota Pušnik, Gruša Černoša, 

Živa Bračun, Nika Ožek Bela, Tiana Kaligaro, Kasja Minić, Lana Škalički, Tinea Kaligaro, Gaja 

Šepec, Tena Škalički.  

V okviru reprezentance: Nina Polšak, Maruša Udrih (en teden – vzrok: matura). 

Prisotni dva tedna: Lidia Shakova, Taja Dovgan, Maja Logar 

V okviru reprezentance: Daša Grm, Luka Logar, Ana Čmer 

 

V terminu med 8. in 20. 7. 2018 so Daša Grm, Maruša Udrih, Nina Polšak, Lara Guček, Lidia 

Shakova in Ana Čmer bile na pripravah v Notthinghamu, trenirala jih je Jerana. 

 

V času od 23. 7. do 4. 8. 2018 je v Celju potekal ISU drsalni kamp, tokrat drugo leto zapored. 

Gre za projekt zvez Slovenije, Bulgarije in Srbije. 

Trenerji na kampu so bili: Irina Derbina Korotom (glavna trenerka), Oksana Gorbačev, Teodora 

Poštič, Anja Otovič, Violeta Mordej, Anna Gellen (off ice, ples) in Blanka Fekette (off ice, ples). 

Otroci so bili razporejeni v 4 trening skupine (A, B, C, D), udeleženci so prihajali iz 7 držav 

(Slovenije, Bulgarije, Srbije, Gruzije, Hrvaške, Makedonije, Bosne in Hercegovine). 



Na kampu je sodelovalo 10 Celjanov (Daša Grm, Nina Polšak, Maruša Udrih, Luka Logar, Ana 

Čmer – skupina A; Lidia Shakova Taja Dovgan – skupina B; Nika Ožek Bela, Marina Skelič, Lana 

Škalički – skupina C). 

Trenirali so 2 uri na ledu, reprezentanca (skupina A) je imela še dodatno uro za trening 

programov. Ena ura dnevno je bila namenjena off ice ali baletu oz. plesu. 

Zveza je plačala Nini Polšak, Maruši Udrih, Neji Smolej, Lari Hrovat, Juliji Lavrenčič in Ani Čmer 

4 ure dodatnega treninga z Irino – poudarek je bil na piruetah. Luki Logarju in Lani Omovšek 

pa 1 dodatno uro. 

Na kampu se je zgodilo kar nekaj poškodb, in sicer med slovenskimi drsalci. Poškodbe: koleno, 

prepona, vnetje pokostnice, ena udeleženka pa je zbolela za bronhitisom in priprave po 5 dneh 

prekinila.  

Predsednik je zastavil razmišljanje o razlogu za tovrste poškodbe in o kakovosti priprave na 

obremenitve pred pripravami. 

SKLEP: 

V okviru tekmovanja Skate Celja se bo organiziralo izobraževanje na temo preventive pred 

poškodbami in testiranje fizične pripravljenosti. Tudi prihodnjo sezono bomo poskusili izvesti 

ISU kamp v Celju. 

 

K 2. točki 

Polona Čmer predstavi pobudo za izvedbo drsalnih klubskih kampov v času šolskih počitnic 

(priloga zapisniku). 

SKLEP: 

Potrdi se izvedba prvega kampa (med jesenskimi počitnicami), strošek v celoti poravnava klub. 

Starše je potrebno pravočasno obvestiti o izvedbi. 

 

K 3. točki 

1/ Glavna trenerka Tamara Dorofejev predstavi urnik treningov v sezoni 2018/2019. Predlaga, 

da se ob sobotah doda ura treninga za skupino C (v času siceršnje rekreacije). Predlog se ovrže, 

saj se treningi morajo zaključiti ob 9:00, da ni klubu potrebno plačati še dodatno uro, lahko pa 

se s treningi prične že ob 7.00  in ne ob 8:00. uri. 

2 /Pomoč na treningih skupine D bo ob ponedeljkih in sredah nudila Nina Pušnik. 

3/ Predsednik pove, da je si morajo vaditelji urediti ustrezen status za plačilo dela. 

4/ Na jutranjih treningih (kadar je na treningu malo otrok in je dovolj le ena trenerka), lahko 

druga z otrokom iz iste skupine, kot je na ledu, sestavlja program (program se plača), ne 

more pa izvajati privatne ure (klasični trening). 



5/ Pri obravnavi organizacije in odgovornosti za delo v klubu, ko imamo dve trenerki zaposlene 

od drugod in tudi druge člane kluba ( Metka, Anja, Daša,…), ki lahko prispevajo k boljši pripravi 

tekmovalcev in programov, je bilo v obsežni debati dogovorjena politika dela v klubu: 

- glavni koordinator operativnega dela je  Tamara Dorofejev, 

- za pripravo programov dela, evelvacije, načina in časovne izvedbe treningov, razvoj 

tekmovalca in podobno, odgovarjajo strokovno usposobljene in zaposlene trenerke v 

klubu Teodora Poštič in Ksenja Jaščenski.  

- Vsak drug član kluba, ki mu je dovoljeno da prispeva k boljši pripravi tekmovalcev, se 

je najprej dolžan dogovoriti z zaposlenim in odgovornim trenerjem člana kluba o 

svojem prispevku oz. delu. Brez dovoljenjem le tega to ni mogoče. Tako se bo lahko 

»privatna ura« obračunala v okviru cene za klub ( 50 EUR brez DDV), drugače pa 

samostojno naročilo pri ZPO ( cena 151, 53  EUR brez DDV). 

- »Privatne ure« za katere je cena ledu se obračuna kot cena za klub , morajo biti najprej 

ponudene s strani staršev zaposlenim v klubu ( Teodora in Ksenja), ki ji je klub zaposlil 

za normalno in kvalitetno delo v klubu, šele če te ne morejo sprejeti ponujeno, so lahko 

ponujene drugim članom kluba. 

- Starši so se prvi dolžni držati te politike v klubu, saj nasprotno pomeni, da odgovorni 

trenerji kluba ne morejo odgovarjati za napredek in razvoj tekmovalca, niso več zmožni 

pripravljati ustrezne programe dela in evalvacije,…  

Torej se lahko izvajajo »privatne ure« le v primeru, da klubski trenerki nista dosegljivi. Lahko 

se izvajajo treningi koreografije s tistimi otroki, ki jim je bil sestavljen program od iste osebe 

in sicer na uri, ko bi sicer imeli trening. Pred izvedbo mora trening ali koreografije potrditi 

klubska trenerka. Koreografija se lahko izvede tudi na predlog klubske trenerke. 

Glede koordinacije dela bo zastopnica predsednika kluba, Anja Bratec, sklicala sestanek, na 

katerem bodo prisotni vsi trenerji in Tamara Dorofejev.  

6/ Metka Umek sporoči, da se bodo z oktobrom pričeli tečaji, pomoč bodo nudile: Janja, 

Marjana, Nina Pušnik, Liza Brilej, Anja Knez, Lara Guček. 

7/ Zveza drsalnih športov je na pobudo kluba udobrila 2 dodatni uri na mesec treninga v Celju, 

in sicer za Dašo Grm, Nino Polšak, Marušo Udrih, Luko Logarja in Ano Čmer. Strošek ledu in 

trenerja v celoti pokrije Zveza. Ure bo razporejala Tamara Dorofejev v dogovoru s Teodoro 

Poštič. Pričetek treningov bo v mesecu septembru. 

8/ Klub je odobril dodatno uro treninga na teden za otroke A in B trening skupine, trening bo 

potekal v obliki »klinike«, kar pomeni, da bosta trenerki tedensko izbrali po 3 otroke iz vsake 

skupine (različne kombinacije) in z njimi trenirali elemente, pri katerih imajo vsi težave. Termin 

(dan in uro) bo v urnik razporedila Tamara Dorofejev. 

9/ Trenerki bosta imeli v urniku tudi govorilne ure za starše, na katere so bodo starši prijavili 

oz. jih bo po potrebi poklicala trenerka. Na tak način bodo starši lahko prihajali do sprotnih 

informacij (delnih evalvacij), trener pa se bo na pogovor lahko pripravil. Govorilne ure bodo 

potekale v sejni sobi, v urnik jih bo po pogovoru s trenerkama uvrstila Tamara Dorofejev. 

Pričetek bo z mesecem septembrom. 



10/ Predsednik pove, da se bodo za starejše tekmovalce (v UD in SHT) v mesecu septembru 

oz. čim prej izvedle kineziološke meritve, ki jih bo pripravil Jernej Rošker. Strokovni svet izbere 

naslednje tekmovalce: Nino Polšak, Marušo Udrih, Ano Čmer, Luko Logarja, Tajo Dovgan, 

Laro Guček, Lidio Shakovo, Bora Luko Urlepa in Ino Les. Za koordinacijo je zadožena Polona 

Čmer. 

 

Sestanek se je zaključil ob 22.45. 

Celje, 1. 9. 2018 

 

Zapisnik pisala:                                                                                                                 Sestanek vodila: 

Polona Čmer                                                                                                                         Metka Umek 

 

PS: Ta zapisnik se objavi na spletni strani in dostavi članom kluba in staršem  v vednost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


