ŠTIRILETNI PROGRAM ORGANIZIRANOSTI IN DELOVANJA
NPŠŠ VESLANJA 2020-2024

1. Izhodišča
Štiriletni program organiziranosti in delovanja Nacionalne panožne športne šole veslanja 20202024 je pripravljen v skladu s Srednjeročno strategijo NPŠŠ veslanja za obdobje 2020-2028 in
na osnovi preteklih dolgoletnih izkušenj. Institucionalizirana oblika izvajanja veslanja je prisotna
od vključitve veslanja v nacionalni program panožnih športnih šol v okviru Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
V vseh klubih obstajajo v okviru rednih klubskih programov letni in srednjeročni programi šole
veslanja, ki se povezujejo z zelo uspešnim projektom Veslanje v osnovnih šolah, ki ga VZS in
klubi ob sofinanciranju Fundacije za šport izvajamo od leta 2011 dalje.
2. Program dela in cilji NPŠŠ veslanja za obdobje 2020-2024
Ob predpostavki stabilnih virov financiranja predvidevamo izvajanje programov NPŠŠ veslanja v
obstoječih klubih oziroma programih po načelu policentričnosti (VK Bled, VK Maribor, VK Argo
Izola, VK Nautilus Koper), v nasprotnem primeru pa krčenje programa in centralizirano
organiziranje institucionalne NPŠŠ veslanja na določenih izbranih lokacijah. Tudi v drugem
primeru pa želimo nadaljevati z rednim delom, ki je organizirano potekalo pretekli dve desetletji,
torej z vsaj zasilno obliko policentričnosti.
V zasledovanju glavnih dveh prioritet programa (povečanje števila mladih veslačev in veslačic do
18. leta starosti, tako da bi v štirih letih obstoječe število (200) povečali za pol, in povečanje
števila deklet med aktivno veslaško populacijo, tako da bi v skladu s smernicami MOK in FISA
prišlo do izenačitve števila veslačev in veslačic) bo NPŠŠ veslanja v obdobju 2020-24 organizirana
na sledeč način:
- Centralna šola veslanja (pokrivanje gorenjske in osrednje-slovenske regije oz. območij VK
Bled in VK Ljubljanica) – nosilec Veslaški klub Bled s trenerjema Miho Pirihom in Robertom
Krašovcem – eden od trenerjev sofinanciran preko MIZŠ (razpis NPŠŠ) in VZS , drugi ob
klubskem financiranju (lastna in občinska sredstva)
- Vzhodno-slovenska regionalna šola veslanja (pokrivanje štajerske in dolenjske regije oz.
območij VK Maribor in VK Brežice) – nosilec Veslaški klub Maribor s trenerji Dušanom
Juršetom, Primožem Merfom in Jernejem Juršetom – eden od trenerjev po možnosti
sofinanciran preko MIZŠ (razpis NPŠŠ) in VZS, druga dva ob klubskem financiranju (lastna
in občinska sredstva)
- Obalna regionalna šola veslanja (pokrivanje obalne/primorske regije oz. območij VK Argo
Izola, VK Nautilus Koper in VK Piran) – nosilci VK Argo Izola s trenerjem Iztokom
Butinarjem in VK Nautilus Koper s trenerjem Anžetom Blažičem - oba trenerja po možnosti
sofinancirana preko MIZŠ (razpis NPŠŠ) in VZS , sicer pa preko kluba (lastna in občinska
sredstva).

Vsi trenerji oz. strokovni delavci so strokovno izobraženi v skladu z Zakonom o športu.
Osnovni program dela obsega vadbeni in trenažni proces za mlade selekcije, ki se izvaja v
posameznih klubih. Glede na specifičnost veslaškega športa se otroci vključujejo v redni trening
v starostni kategoriji mlajših pionirjev, praviloma od 10. leta starosti. Vadbene skupine so tako
razdeljene po naslednji vadbenih (tekmovalnih) kategorijah:
- mlajši pionirji (10-13 let)
- pionirji (14 let)
- mlajši mladinci (15 in 16 let)
- mladinci (17 in 18 let)
- mlajši člani (19-21 let)
Program dela je zastavljen v smislu dosega navedenih ciljev v srednjeročni strategiji NPŠŠ VZS
(2020-24), in sicer:
- povečanje števila mladih veslačev (10-21 let) za polovico – izdelava Talent ID programa
in bolje organiziran pristop do osnovnošolske in srednješolske mladine;
- dvakratno povečan obseg mladinske reprezentance – ob povečanem številu vadečih z
nekaj izboljšavami (novi treninški principi, povečan obseg dela) povečati kvalitetni bazen
veslačev, ki so sposobni izpolniti kriterij uvrstitve v reprezentanco;
- proaktivno delo z dekleti, kjer je trenutno pomanjkanje tekmovalk in reprezentančnih
posadk – promocija veslanja tudi kot ženskega športa, kar je splošno sprejeto tako v
olimpijskem programu kot na ravni svetovne veslaške zveze;
- z aktualnimi generacijami osvajanje medalj na MSP in MEP 2020-2024 ter MOI 2022,
- ob doseganju zgornjih ciljev in z zgornjimi ukrepi doseči večjo konkurenčnost slovenskega
veslanja v evropskem in svetovnem merilu.
Delo je zastavljeno etapno, torej po letih 2020, 2021, 2022 in 2024, ob čemer se ob koncu vsake
sezone opravi analiza in morebitni ukrepi za naprej, v smislu doseganja končnih ciljev.
Delo bo organizirano po regijah in znotraj regij po klubih. Operativni skupni program dela pripravi
Strokovna komisija VZS.
Za skupne akcije in testiranja ter koordinacijsko vlogo je zadolžena Centralna šola veslanja, ki
pokriva regijo z največ registriranimi tekmovalci in je locirana v nacionalnem panožnem centru.
3. Program dela za leto 2020
Januar – marec:
- izvajanje projekta Veslanja v OŠ in DP OŠ
- pripravljalno obdobje po klubih in skupne veslaške priprave za potencialne reprezentančne
kandidate
- priprava osnov za Talent ID program
April – september
- izvajanje projekta Veslanje v OŠ (do junija)
- tekmovalno obdobje s tekmami po posameznih kategorijah
- selekcijski proces za reprezentance mladincev in mlajših članov

-

uspešen nastop na MEP (Beograd, maj), MSP (Bled, avgust), EP U23 (Duisburg,
september), SP U23 (Bled, avgust)
Oktober – december
- končna obravnava in potrditev Talent ID programa ter začetek njegovega izvajanja
- post tekmovalno oz. pripravljalno obdobje za naslednjo sezono
4. Vključeni športniki
Seznami so priloga tega dokumenta.
5. Kadrovska struktura
V posamezni PŠŠ veslanja v procesu izvedbe programov sodelujejo naslednji kadri:
- Centralna šola veslanja:
o Strokovno izobraženi delavci: Miha Pirih, Robert Krašovec
o Strokovno usposobljeni delavci: Jan Ilar, Tilen Pugelj, Gašper Čampa, Sadik Mujkić
- Vzhodno-slovenska regijska šola veslanja:
o Strokovno izobraženi delavci: Dušan Jurše
o Strokovno usposobljeni delavci: Primož Merf, Jernej Jurše, Tadej Šantl
- Obalna regionalna šola veslanja:
o Strokovno izobraženi delavci: Iztok Butinar, Anže Blažič
o Strokovno usposobljeni delavci: Marko Bolha, Milan Kocjančič, Lea Sorgo
Za dopolnilno strokovno delo oziroma podporne storitve VZS sodeluje z Inštitutom za medicino
in šport d.o.o. Ljubljana, iz katerega izhaja reprezentančna zdravnica dr. Petra Zupet, in
Inštitutom za šport pri Fakulteti za šport UL, predvsem za področje meritev.
6. Povezava s šolskim sistemom, lokalnim okoljem in starši
VZS prioritetno spodbuja princip dvojne kariere, torej usklajenega udejstvovanja tako v šoli kot
v športu, kar dokazano oblikuje zdrave posameznike, ki so kasneje bolje pripravljeni za trg dela.
Vsled tega klubi oz. posamezni strokovno izobraženi delavci sodelujejo s šolami, kamor so vpisani
vadeči športniki, in imajo tako stalen kontakt glede njihovega statusa tudi v procesu
izobraževanja. To pripomore k temu, da se ob določenih obdobjih lahko opravijo potrebne
prilagoditve, za kar se vedno pridobi soglasje staršev.
Na občinski ravni se spodbuja sodelovanje sorodnih panog s posvetovanji na teme tako
trenažnega procesa, organiziranje vadbenega procesa kot dvojnih karier.
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