POROČILO O DELU STROKOVNEGA SVETA AD - SEZONA
2017/18

UVOD :
Spremenjeni in dopolnjeni statut SZS, ki je bil sprejet na zadnji skupščini SZS sicer omogoča drugačno
organiziranost znotraj panog, vendar trenutno veljavni akti AD funkcijo strokovnega sveta, njegovo
pristojnost in odgovornost natančno ne opredeljujejo, zato bi morala biti poročila del poročil
predsednika oz. vodja panoge. Ponovno predlagam, da se glede na nov statut SZS dopolnijo in
spremenijo akti AD, ki so bili na AO že v obravnavi in tudi delno sprejeti.

1. SESTAVA STROKOVNEGA SVETA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gregor Benedik ( predsednik )
Trivo Krempl ( član AO )
Janez Dekleva ( član AO )
Denis Šteharnik ( odg. trener ženskih reprezentanc )
Klemen Bergant ( odg. trener moški tehnične discipline )
Peter Pen ( odg. trener moški hitre discipline )
Boštjan Anderlič ( vodja otroških in mladinskih ekip )
Nika Radjenovič

Poleg rednih članov so bili na vse redne seje SS vabljeni tudi predsednik panoge Iztok Klančnik in
vodja panoge Miha Verdnik. Po prekinitvi pogodbe z g. Andreo Massijem je postala članica SS Nika
Radjenovič, ki je skrbela za strategijo psihofizične priprave in nadzirala ter vodila testiranja v
sodelovanju z zunanjimi sodelavci.

2. Program dela strokovnega sveta
Strokovni svet je na prvi redni seji v sezoni 2017/18 sprejel okvirni program svojega dela in sicer :
1.
2.
3.
4.

Konec septembra oz začetek oktobra obravnava poročil in kriterijev 2018/2019
Drugo vmesno poročilo 1.12. 2017
Tretje vmesno poročilo 27.01.2018
Četrto vmesno poročilo 1.03.2018

Med obravnavo vmesnih sporočil, se je strokovni svet sestaja po potrebi.
V pretekli sezoni smo tako imeli pet rednih in 1 korespondenčnio sejo strokovnega sveta, ter
posvetovalni sestanek z odgovornimi trenerji EC,C.

3. Vsebina dela strokovnega sveta

26.06.2017 - 1. redna seja strokovnega sveta
- seznanitev z vmesnimi poročili odgovornih trenerjev o poteku priprav
- predstavitev strategije na področju psihofizične priprave
- sprejem programa dela SS za sezono 2017/18

28.09. 2017 - 2. redna seja strokovnega sveta
- seznanitev z vmesnimi poročili odgovornih trenerjev o poteku priprav
- razprava in predlogi izhodišč za pripravo kriterijev za uvrstitev v reprezentance za sezono 2018/19
- predstavitev terenskega testa IRONMAN in s tem povezane vsebine prilagojene različnim
starostnim skupinam in s tem povezani kriteriji

23.10.2017

- 3. redna seja strokovnega sveta

- obravnava in potrditev kriterijev za :
- nabor reprezentanc 18/19
- nastop na MSP Davos 2018

12.01.2018 - 1. Korespondenčna seja
- potrditev predloga reprezentanc za nastop na ZOI PyeongChang 2018

27.01.2018 - sestanek z odgovornimi trenerji EC in C ekip
- obravnava vmesnih poročil odgovornih trenerjev
- pregled zastavljenih ciljev in njihova realizacija
- na osnovi analize priprava predloga za delo v nadaljevanju sezone

09.04.2018 - 4.redna seja strokovnega sveta
- obravnava končnih poročil odgovornih trenerjev za sezono 2017/18 in sklep o dopolnitvi le teh
- analiza sezone 17/18 in priprava enotnega obrazca za sestavo poročil in programov posameznih
ekip
- priprava izhodišč za predloge vsebinskih programov odgovornih trenerjev za sezono 2018/19

24.04.2018 - 5.redna seja strokovnega sveta
- potrditev dopolnjenih poročil odgovornih trenerjev in predlog le teh za potrditev na AO
- obravnava in potrditev programov 18/19 in predlog le teh za potrditev na AO
- obravnava nabora reprezentanc 18/19 in predlog le teh v potrditev na AO

ZAKLJUČEK :
Glede na trenutno organiziranost AD sta zaupanje in odgovornost za delo posameznih ekip na
odgovornih trenerjih, kar pa v praksi pri nekaterih ne deluje najbolje. Naloga in odgovornost
strokovnega sveta je nadziranje dela, strokovna pomoč in priprava ter potrditev strokovnih izhodišč
pri pripravi in izvajanju programov. Sigurno bi bilo potrebno v strokovni svet povabiti več
strokovnjakov iz različnih področij, za kar pa so potrebna dodatna sredstva in ne vem če jih AD lahko
zagotovi. Strokovni svet je sicer že začel z delom v novi sezoni po programu kot v lani, bo pa
potrebno za novo 4 letno obdobje sestaviti SS na novo in točno določiti ( tudi v novem Poslovniku AD )
naloge, pristojnosti, in odgovornosti SS in njegovih članov.

Priloge: Zapisniki sej SS

Sestavil:
Gregor Benedik

