ZAPISNIK 2. sestanek ZBORA za alpske discipline, 07.06.2010, ki je bil v prostorih GZS

3. Obravnavanje finančnega načrta alpskih disciplin v sezoni 2010/11; J. Košir
Predsednik Zbora je predstavil okvirni finančni načrt, ki ga je pripravil Matjaž Šarabon in
predstavlja na stroškovni strani za sezono 2010/2011 1.582.000,00 € . Poraba v pretekli sezoni je
znašala 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 €.
Jure Košir je prisotne seznanil, da potekajo dogovori za dva zlata sponzorja in da bodo nove
pogodbe podpisane do 20. junija, zato je bil sklenjen dogovor, da znaša skupni znesek finančnega
načrta z upoštevanjem programa Teama Maze in delno skupnih služb 1.800.000,00 €. Prisotni so
soglašali, da je tako kot je bilo na strani alpskih disciplin nujno zmanjšanje tudi na strani skupnih
služb.
O sofinanciranju tekmovalcev predsednik pove, da v primeru zadostne količine sredstev
sofinanciranja ne bo, čeprav delno sofinanciranje v določeni meri predstavlja motivacijo za resno
in odgovorno delo. Že na sestanku Odbora se je predsednik strinjal, da odhodki sezone 2010/2011
ne smejo presegati prihodkov s čimer so soglašali tudi prisotni na Zboru.
Ob koncu obravnave so bili sprejeti predlagani sklepi.
Sklep 1:
Člani Zbora so se seznanili z delnim finančnim načrtom alpskih disciplin v sezoni 2010/11 in
odločili, da je gradivo primerno za nadaljnjo obravnavo na Odboru za alpske discipline.
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1. Uvod in Otvoritev Zbora in izvolitev organov zbora ob 17.30 uri; J. Košir
Ustanovitev delovnega predsedstva: Prisotni na Zboru so soglašali, da kot predsednik Odbora in
Zbora vodi delovno predsedstvo Jure Košir, zapisnik Roman Šturm. Overovitelja zapisnika sta
Leopold Flisar in Tomi Trbovc.
Po imenovanju verifikacijske komisije v sestavi: Novak Vinko, Karel Truglas in Tomi Trbovc,
predsednik Zbora na podlagi poročila komisije ugotovi, da je na Zboru prisotnih 20 predstavnikov
društev in klubov s skupno 48 glasovi od 104 možnih, kar po drugem odstavku 5. člena poslovnika
o delu panoge zagotavlja sklepčnost Zbora.
V nadaljevanju seje je predsednik prebral dnevni red kateri je bil soglasno sprejet.
Po sprejemu dnevnega reda je predsednik Zbora Jure Košir v kratkem povzel vsebino prvega
Zbora, ki je obravnaval in soglasno sprejelo poročilo bivšega predsednika Zbora g. Ribnikarja za
preteklo štiriletno obdobje. Ker je bil zadnji Zbor volilni in ni vseboval sklepov, katerih izvršitev
oz. neizvršitev bi bilo potrebno obrazložiti, se je sestanek Zbora nadaljeval po dnevnem redu.
V nadaljevanju uvoda je g. Košir ponovil svoja izhodišča, ki jih je navedel v kandidaturi,
informiral prisotne o ustanovitvi (priloga zapisnika)in delu strokovnega sveta ter imenovanju Mihe
Verdnika za strokovnega vodjo s širšimi pristojnostmi (strokovnega direktorja, vodje programov in
predsednika strokovnega sveta). Prav tako je prisotne seznanil o sestavi novega Odbora kot delu
Načrta alpskih disciplin s svojimi stalnimi in začasnimi delovnimi telesi ter razlogi za ustanovitev
le teh. Na predlog Jureta Koširja kot predsednika Odbora in Zbora je Odbor imenoval začasna
delovna telesa, katerih namen, sestavo in naloge je g. Košir predstavil prisotnim (priloga
zapisnika). Sklep: Prisotni člani Zbora so se strinjali s predstavljenim.
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Zapisnik po dnevnem redu:
Prisotni so bili predstavniki sledečih društev in klubov:
ASK Kr. Gora, ASK Triglav Kranj, SK Alpetour Šk. Loka, SK Bled, SK Maribor, SK Črna, SK
Kristianija, SK Olimpija, SK Radovljica, SK Sl. Gradec, SK Mislinja, SK Snežinka, SK Velenje,
SK Beli Zajec, SD Domžale, SD Krka Rog, SD Novinar, SD Trbovlje, SD Unior Celje, SK Dol
Ajdovščina

Sklep 2:
Zbor pooblasti Odbor za sprejetje dokončnega finančnega načrta, ki bo znan konec meseca junija.

4. Obravnavanje načrtov alpskih reprezentanc v sezoni 2010/11; M. Verdnik
V svoji obrazložitvi je strokovni vodja alpskih disciplin Miha Verdnik povedal, da je predlog
Načrta alpskih disciplin obravnaval strokovni svet, ki se je za ta namen sestal trikrat in sprejel
odločitve, kot izhaja iz gradiv.
Na podlagi prispelih prošenj strokovnemu svetu je prisotnim Miha Verdnik podal sledeče
obrazložitve:
Tekmovalca Tomaž Velečič in Timotej Hribar se ne uvrsti v nobeno reprezentanco. Predlog
sestava reprezentance B moške je potekal po kriterijih, ki so opisani v biltenu alpskih disciplin
2009-10. Predlagana tekmovalca kriterijev za uvrstitev v B moško reprezentanco ne izpolnjujeta.
Ker gre za perspektivna tekmovalca po oceni strokovnega sveta in po opisanih ocenah njunih
klubskih trenerjev, se jima da možnost priključitve na treningih (na lastne stroške) in s tem
možnost primerjave glede pripravljenosti z ostalimi člani ekipe. V primeru, da tekmovalca na teh
primerjalnih treningih prikažeta zadostno pripravljenost po oceni odgovornega trenerja moške B
ekipe, se tekmovalca uvrstita v reprezentanco.
Na podlagi prošnje, ki jo je dostavil trener Žana Hribarja, Aleš Rogelj, je mnenja, da se ponudi
tekmovalcu možnost, da se vključi v medregijsko moško ekipo. Kljub dejstvu, da člani
medregijskih ekip nimajo možnosti uveljavljati t.i. statusa poškodovanca meni, da se zaradi
solidnih rezultatov (v kriterijih) do trenutka poškodbe Žanu Hribarju vseeno omogoči članstvo v
medregijski ekipi, vendar pod pogojema, da:
- se lahko pridruži na prvem treningu po tem, ko vodji medregijskih ekip dostavi pisno potrdilo s
strani fizioterapevta in ortopeda, da je je poškodba popolnoma sanirana in da je sposoben od
tistega trenutka dalje prenašati maksimalne obremenitve;
- bo na prvem skupnem treningu pokazal pozitiven odnos do trenažnega procesa in bo
konkurenčen ostalim članom moške medregijske ekipe v svoji mladosti (presoja vodje
medregijskih ekip).

Sklep:
Zbor je soglasno potrdil načrt alpskih reprezentanc v sezoni 2010/11.

5. Predlogi in pobude:
Jure Košir je prisotne seznanil s prošnjo Aleka Glebova, ki jo naslavlja na IO SZS, da SZS ne
nasprotuje njegovi želji, da bo nadaljeval svojo športno kariero v drugi državi in bo nastopal za
Rusijo.
Sklep:
Zbor je soglašal, da se Aleku Glebovu omogoči prestop in da lahko nastopa za Rusijo.

Sestanek Zbora se je končal ob 18.00 uri
Zapisal: Roman Šturm

Overovitelja: Tomi Trbovc in Leopold Flisar
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