
POVZETEK POROČILA GLAVNEGA TRENERJA ZA SEZONO 2017/18 

 

1. DELO PO SKUPINAH 

 

Na treningih sta bila prisotna pri skupini A in B vedno 2 trenerja, razen v primeru ko je 

eden izmed trenerjev odšel na tekmo. V tem primeru smo poskusili poiskati 

zamenjavo, v primeru da je nismo našli je ostal samo 1 trener. V skupini C in D je bil na 

treningu prisoten 1 trener. Urnik je bil skozi celo sezono kontanten in ni bilo težav. 

Letos smo ponovno vključili v urnik ure baleta, ki sta jih vodili Kaja in Sara.  

 

Prisotnost na treningih je v najvišji skupini zelo dobra, medtem ko pri mlajših precej 

slabša. Težava je tudi, ker se ne javlja odsotnost na treningih kot dogovorjeno. V C 

skupni je bila težava pri pripravah na tekmovanja, saj 2 izmed otrok nista uspela 

izpolniti testov ZDŠS za nastop na prvem tekmovanju.  

 

Udeležba je malenkost boljša na treningih na ledu, medtem ko je veliko slabša na 

kondicijskih treningih in baletu.  

 

2. ORGANIZACIJA DELA in REZULTATI 

 

Organizacija dela je potekala veliko bolje kot sezono poprej. Poznalo se je, da je prišla 

nazaj Tamara, ki je prevzela celotno delo glede organizacije – sestavo urnikov, prijav, 

obveščanja staršev, urejanje nadomaščanja in nadziranje dela na treningih.  Teodora, 

ki je letos prišla na novo se je dobro vklopila in se znašla v delu s skupinami.  

 

Letos smo ponovili rezultate in ponovno postali najboljši klub v državi v vseh 

kategorijah. Imamo 4 državne prvake in 3 podprvake. Malo slabše smo se odrezali v 

skupnem seštevku EC, kjer smo predvsem veliko točk izgubili pri skupini Novice basiv 

B, kjer letos nismo imeli veliko tekmovalec, medtek ko so ostali klubi imeli več 

tekmovalcev v tej skupini. Eden izmed zelo dobrih rezultatov letošnje sezone je preboj 

Daše Grm v finale Svetovnega prvenstav in dosežek minimalnih tehničnih točk za 

Svetovno mladinsko prvenstvo Nine in Maruše. Veselim smo, da so letos ponovno 

tekmovalke našega kluba zastopale barve Slovenije na vseh 3 največjih mednarodnih 

tekmah (EP, Sp in JSP).  

 

Opažamo pa, da zadnja leta naši tekmovalci tekmujejo veliko manje v primerjavi s 

prejpnjimi generacijami in tudi v primerjavi z ostalimi klubi. Tukaj trenerji opozarjamo, 

da je za boljše rezultate potrebno več tekmovati, zato si v prihodnji sezoni želimo višjo 

udeležbo na mednarodnih tekmovanjih. 

 



3. IZVEDBA TEKMOVANJ 

 

Kot klub smo letos izpeljali organizacijo 3 tekmovanj. Največje je vsekakor vsako letno 

tekmovanje Skate Celje. Nato smo letos ponovno izpeljali tudi domačo tekmo za Pokal 

SLovenije, ki ga moramo organizirati vsako 5 leto. Prvič pa smo tudi izvedli tekmovanje 

Balkan Games.  

 

 


