Zapisnik 2 seje Odbora za alpske discipline z dne:25.05.2010, 17.00 do 20.30
Prisotni: Andrej Klinar, Jože Horvat, Gojmir Klinar, Marko Rataj, Karel Truglas, Kabaj
Aleksander, Marko Arnež, Vinko Novak, Bojan Špik, Janez Dekleva, Gregor Benedik , Marko
Bucik, Franko Šadl, , Tugo Marinček, Tadej Platovšek, Roman Šturm, Miha Verdnik, Matjaž
Šarabon,Jure Košir.
Ostali prisotni:
Hribar Zvone, Boris Strel, Matej Supej, Jože Gazvoda, Luka Lipičar.
Opravičili odsotnost: Jurij Rupnik, Mitja Kumar
Po dnevnem redu:
1. Uvod; J. Košir
Po otvoritvi seje je predsednik ugotovil prisotnost zadostnega števila članov za veljavno odločanje.
Prebran predlog dnevnega reda so prisotni člani soglasno potrdili in sprejeli zapisnik prve seje
Odbora. Ob sprejemanju se ugotovi, da so bili sprejeti sklepi izvršeni.
Po sprejemu se je seja nadaljevala po točkah dnevnega reda:
2. Obravnavanje finančnega načrta alpskih disciplin v sezoni 2010/11; M. Šarabon
Matjaž Šarabon je predstavil finančni načrt, ki na stroškovni strani predstavlja za sezono
2010/2011 1.582.000,00 € . Poraba v pretekli sezoni je bila 1.352.000,00 €. Predstavljeni stroški
programov ne vsebujejo stroškov skupnih služb in sklada. Skupni strošek, po mnenju Šarabona
presega vrednost 2.000.000,00 €, zato bo potrebno skrčiti stroške vsaj za 200.000,00 €.
V razpravi je predsednik Odbora pojasnil, da potekajo dogovori za dva zlata sponzorja in da bodo
nove pogodbe podpisane do 20. junija.
Na vprašanje B.Špika o sofinanciranju tekmovalcev, je predsednik pojasnil, da v primeru zadostne
količine sredstev sofinanciranja ne bo, čeprav delno sofinanciranje v določeni meri predstavlja
motivacijo za resno in odgovorno delo. Člani Odbora so se strinjali, da odhodki sezone 2010/2011
ne smejo presegati prihodkov. Ob koncu razprave so prisotni soglasno sprejeli sledeče sklepe.
Sklep 1:
Člani odbora so se seznanili z delnim finančnim načrtom alpskih disciplin v sezoni 2010/11 in
odločili, da je gradivo primerno za obravnavo na Zboru za alpske discipline.
Sklep 2:
Člani odbora predlagajo za Zbor sklep, da Zbor pooblasti Odbor za sprejetje dokončnega
finančnega načrta, ki bo znan konec meseca junija.

3. Obravnavanje načrtov alpskih reprezentanc v sezoni 2010/11; M. Verdnik
V razpravi o moškem programu prisotni niso imeli posebnih pripomb saj so bili upoštevani kriteriji
z manjšimi spremembami.
Na seji je bilo dogovorjeno, da strokovni svet poda strokovno mnenje o situaciji 93 letnika v
smislu vključitve v sistem ekip SZS (medregijska). Prisotni so se po natančnem pojasnilu M.
Verdnika, da so v sistem že vključeni, saj imajo možnost biti na primerjalnih treningih in imajo
možnost uvrstitve v »C« ekipo, kar je napisano v programih. Zato so se strinjali, da je rok za
izdelavo obrazložitve po seji Zbora. Ob koncu širše razprave je odbor sprejel sledeč sklep:
Sklep 1 :
Strokovni svet glede na prejete vloge pripravi mnenje o tekmovalcih Velečič Tomažu in Žanu
Hribarju do seje Zbora 7.6.2010.

V razpravi o ženskem programu so se prisotni strinjali z mnenjem M. Bucik-a, da je načrt premalo
pregleden v smislu sestave ekipe tekmovalk, terminskih planov treninga in tudi trenerske ekipe.
Predlagal je bolj poenoteno zgradbo načrtov in tudi poročil v smislu lažjega sledenja izvajanja
zastavljenih planov. Prisotni so sprejeli sklep:
Sklep 2 :
Ženski program se dopolni v smislu ugotovitev Strokovnega sveta in pripomb članov Odbora.
Po pojasnilih in obrazložitvah programov s strani predsednika strokovnega sveta in strokovnega
vodje Mihe Verdnika so člani Odbora sprejeli končni sklep
Sklep 3:
Člani odbora so se seznanili z načrtom alpskih reprezentanc v sezoni 2010/11 in odločili, da je
načrt ob upoštevanju dopolnil Strokovnega sveta primeren za obravnavo na Zboru za alpske
discipline.

4. Delo stalnih in začasnih delovnih teles; J. Košir
Po predstavitvi predloga o ustanovitvi in opisu dela začasnih delovnih teles so prisotni potrdili
predlagana telesa in sprejeli sledeče sklepe:
Sklep 1 :
Zaradi finančnih posledic pri delu komisije za sodelovanje z žičničarji se za predsednika te
komisije predlaga direktorja SZS, predlagani predsednik komisije Janez Dekleva pa ostane član
imenovane komisije.
Sklep 2 :
V komisijo za NPŠC se vključi tudi koordinatorje tistih šol, ki so jih regije predlagale za nove
centre.
Sklep 3 :
Na predlog predsednika Odbora je Odbor imenoval začasna delovna telesa, z dopolnili kot
izhaja iz dopolnjenega predloga.

5. Razno:
- Članom Odbora se posreduje poročilo Strokovnega sveta za sezono 2009/2010
- Seja Zbora alpskih disciplin je prestavljena na termin 7.6.2010

V Ljubljani, 27.05.2010

Predsednik Odbora in Zbora
za alpsko smučanje
Jure Košir l.r

