DOSEDANJI DOSEŽKI V MOJEM MANDATU IN VIZIJA NADALJNEGA RAZVOJA KLUBA DKK STANKO
BLOUDEK

Spoštovani člani kluba!
V poročilu ne bom navajala finančnih podatkov in ostalih podatkov, ker so že objavljeni v poročilu
nadzornega odbora . Tudi ne bom navajala projektov, ki smo jih izvedli v lanskem letu, ker je vse to
zapisano v zapisnikih izvršnih odborov, ki ste jih člani prejeli. Osredotočila se bom na opis mojega
dela in mojo vizijo razvoja kluba v prihodnosti.
V nadaljevanju bom opisala o delu v mojem mandatu in planu ter viziji razvoja kluba za prihodnost.

1. DOSEŽKI KLUBA V MOJEM MANDATU
V klub sem kot predsednica prišla pred 7 leti. Klub, ki je svojem dolgem delovanju (lani je praznoval
40 letnico obstoja) dosegel zelo velike uspehe s svojimi tekmovalci in vzgojil veliko število uspešnih
drsalcev (državnih prvakov v vseh kategorijah, udeležencev na evropskih in svetovnih tekmovanjih,
ter udeležencev olimpijskih iger), je bil ob mojem prihodu na prelomnici, ko je imel le nekaj starejših
tekmovalcev, rekreativno skupino in malo tekmovalcev v mlajših kategorijah. Tekmovalci niso
dosegali vidnejših uspehov na domačih in mednarodnih tekmovanjih. V klubu so delovali štirje
trenerji, od katerih sta sedaj ostali le še Marina Pirkmajer in Katarina Burja. Ostali so prišli kasneje.
Moj plan je je bil postaviti klub spet na vodilno mesto v Sloveniji in ujeti konkurenčnost na
mednarodnih tekmovanjih. Za dosego cilja sem izdelala poseben plan razvoja z uveljavitivijo mnogih
novosti na strokevnem in komercialnem področju. V teh 7 letih je bilo realizirano veliko aktivnosti in
novosti, ki jih do nihče v Sloveniji ni izvajal in sicer:
- vzpostavili smo uspešeno šolo drsanka, ki je slovi kot zelo dobro organizirana in preko sezone
sprejme preko 100 drsalcev
- preko šoledrsanja smo vzpostavili ustrezno bazo novih mlajših drsalcev, ki jo še nadalje
dograjujemo
- s tem smo povečali aktivno vadeče člane kluba na 45 kolikor jih imamo danes.
- pridobili smo nove trenerje in vaditelje z licenco , tako da danes v klubu deluje 5 trenerjev in 4
vaditelji
- postavili vodjo trenerjev ki je spremljala razvoj v tujini in je tekom let postavila koncept razvoja v
klubu
- vzpostavili smo koncept razvoja drsalcev, glede znanja, ki ga mora obvladati v določeni starosti –
vodja trenerjev spremlja razvoj po svetu in usmerja delo v klubu
- vzpostavili smo klubsko šolo drsanja za začetnike, da bi hitreje napredovali- stalni testi, ki jih je
pripravila vodja trenerjev
- zagotovili smo izobraževanje trenerjev (pogledali nove načine treninga v svetu, ki omogačajo
izvedbo trojnih skokov)
- investirali smo v infrastrukturo in opremo (električni spinner, škripec za na led in v dvorani,
dvorana z ogledali)

- investirali veliko sredstev v spremljvalne dejavnosti (kondicijski trener, balet, ples,
nutricionistika, kineziologija)
- zagotovili smo treninge preko poletja (poletne kampe edini v Sloveniji izvajamo od leta 2016i)
- kampi so omogačali udeležbo mlajših drsalcev, ki niso mogli odhajati na podobne kampe v tujini
in s tem zagotovili dobro osnovo tehnike drsanja že malim drsalcem
- kampi so zagotavljali izobraževanje v tehniki drsanja in skokih, ki so jih prinesli tuji trenerji
- s številom tekmovalcev in registriranih športnikov smo pridobili ustrezno kvoto ur na MOL za
izvajanje našega programa
- zagotovili zadostna finančna sredstva za izvedbo programa vseh vadbenih skupin od najmlajših do
članov- izvajati tekmovanja, ki so bila ekonomsko uspešna in šolo drsanja
- v letu 2018 smo postali državni prvaki v mlajših kategorijah na odprtem prvenstvu Slovenije in
Pokalu Slovenije.
- 2 leti smo že prvi klub na Evropskem kriteriju v kategoriji preko 140 evropskih klubov

Vse to smo lahko dosegli z načrtnim razvojem na eni strani stroke in na drugi strani z dodatnimi
aktivnostmi , ki sem jih začrtala in izvajala s pomočjo požrtvovalnih staršev tega kluba. Moje vodilo je
bilo, da je za uspeh potrebna velika baza majhnih otrok in doseganje uspehov le-teh, kajti samo
uspešni športniki imajo motiv za še večjimi uspehi in zdržijo v športu daljše obdobje. V vseh športih
je namreč problem , da so strejše kategorije manj številčne, ker obupajo zaradi prevelikih obveznosti
v šoli in ob slabih uspehih v športu.
Rezultat je dvig nivoja znajna drsalcev , ki so konkurenčni v svojih starostnih skupinah v Evropi in pa
veliko število drsalcev, ki trenira v klubu. V našem klubu trenutno aktivno vadi 45 drsalcev, kar je
trenutno maximum , kot jih razmere glede števila ur na ledu dopuščajo. Omejitve so namreč
kapacitete ledenih dvoran, kjer ne moremo dobiti /kupiti dodatnih ur ledu. Zato si veliko pomagamo
s treningi na suhem, ki so pomemben del vadbe.
V zadnjem obdobju Covid 19 ukrepov je bil klub zelo prizadet, tako glede treningov za otroke kot tudi
finančno, ker nismo mogli izvajati dodatnih komercialnih dejavnosti. Morali smo uvesti nekatere
ukrepe varčevanja, vendar smo ohranili program vadbe in število vadečih, kar nam je bil primarni cilj.

2. PLAN IN VIZIJA RAZVOJA

Če bomo želeli vzdrževati trajnostni razvoj v naslednjih letih , bomo morali zagotoviti večje število ur
ledu. V trenutnih kapacitetah drsališč v Ljubljani to ni mogoče, nakazuje pa se izgradnja drsališča pod
Halo Tivoli in v še ene ledene dvorane v Zalogu.
Za zagotovitev večjega števila ur ledu bo potrebno vzdrževati in povečevati število drsalcev v mlajših
kategorijah in ohranjati čim večje število drsalcev, ki bodo tekmovali v višjih kategorijah (kadeti,
mladinci, člani). Poleg tega bi se morali truditi, da se naši drsalci morali uvrščajo tudi na svetovna in
evropska tekmovanja ter olimpijade. S tem bi imeli več kategoriziranih športnikov in športnikov

mednarodnega razreda (trenutno sta kategorizirana dva člana kluba, David Sedej in Sara Sedej)., kar
bi pripomoglo k pridobitvi večjega števila ur ledu na razpisih MOL.
Z večjimi kapacitetami ledenih dvoran je plan še razširiti dejavnost v smeri rekreativne skupine, kjer
bi lahko drsali starejši drsalci in tekmovali v kategorijah za odarsle ali nadaljevali z drsanjem
rekreativno. S tako večjo skupino starejših drsalcev bi bilomožno izvajati tudi nove projekte
(sinhrono drsanje) in bolj profesionalne drsalne revije, s katerimi bi gostovali po Sloveniji (v Ljubljani
v sklopu novoletnih prireditev). S tem bi pridobili tudi dodatna finančna sredstva.
Torej moj plan nadlajnega razvoja kluba je :

-

za vadeče člane kluba poskrbeti za dober napredek ,da bomo vzgojili dobre tekmovalce v
starejših kategorijah

-

pridobitev čim več kategoriziranih drsalcev in drsalcev mednarodnega razreda z nastopi
na svetovnih in evropskih prvenstvih , ter olimpijskih igrah.

-

nadaljnje izpopolnjevanje stroke in trenerjev in povečanje števila trenerjev

-

kolikor je mogoče, v danih razmerah še širiti bazo najmlajših drsalcev in povečevati aktivno
članstvo

-

ko bodo na voljo nove kapacitete drsališč , povečati ševilo ur za treninge in uvesti nove
projekte in aktivnosti (šport odraslih, povečana rekreacijska tekmovalna skupina, revije,
sinhrono drsanje )

-

Z novimi projekti ustvariti nove finančne vire

-

Profesionalizacija vodstva in trenerjev

Torej za nadaljnji razvoj in še večji napredek kluba bo potrebno zelo trdo delati. Vse kar smo ustvarili
v teh zadnjih letih je zelo dobra osnova, ki pa jo je treba vzdrževati, da dosežemo še višji nivo.
Potrebno bo nadaljevati z vsemi projekti, ki smo jih že izvajali, stalno skrbeti za napredovanje stroke
in skrbeti za ustrezno finančno stanje z novimi projekti.
Pripravljena sem na vse izzive v prihodnosti, v primeru, da me boste podprli in izvolili za predsednico.
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