Zapisnik 3 seje Odbora za alpske discipline z dne:18.10.2010, Čas od 17.00 do 21.30.
Prisotni: Andrej Klinar, Jože Horvat, Gojmir Klinar, Marko Rataj, Karel Truglas, Kabaj Aleksander, Marko
Arnež, Mitja Kumar, Vinko Novak, Bojan Špik, Jurij Rupnik, Marko Bucik, Tugo Marinček, Jure Košir, Miha
Verdnik, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Matija Vojsk, Andraž Kopač, Igor Jarc, Hrobat Borut.
Opravičili odsotnost: Hribar Zvone, Gregor Benedik, Janez Dekleva, Matjaž Mesec, Boštjan Božič;
Po dnevnem redu:
1. Uvod; J. Košir
Po otvoritvi seje je predsednik ugotovil prisotnost zadostnega števila članov za veljavno odločanje. Predstavnik
ZAH je odbor obvestil, da nobeden od predstavnikov ZAH ni bil seznanjen z vabilom na sejo, ki je bilo
posredovano z elektronsko pošto. Zato je predlagal, da se začeta seja preloži na naslednji ponedeljek.
Predsednik panoge je pojasnil kdaj so bila obvestila o sestanku posredovana (prvo 22.09 in drugo z gradivom
08.10.) ter, da do dneva seje ni bilo prejetih obvestil o nedostavljeni pošti oz. opravičil. Po obrazložitvi
predsednika, da je namen seje predstavitev Gradiva pod točko 4. in ne njegova potrditev oziroma sprejem,
Odbor z večino glasov predloga ni sprejel.
Prebran predlog dnevnega reda z dopolnitvijo točke razno so prisotni člani soglasno potrdili in sprejeli zapisnik
druge seje Odbora s pripisom pri točki 9 sklep 3, ki se glasi: Na predlog regij so v začasnih delovnih telesih
možne zamenjave.
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. Vojsk, A. Kopač, Verdnik M. in Košir J.
Uvodoma je direktor SZS predstavil A. Kopača, ki je zadolžen za nadzor porabe sredstev na nivoju cele SZS.
Prisotne je seznanil s svojim poročilom IO-ju v katerem je opisal dosedanje delovanje vodstva in opravljeno
delo ter finančno situacijo po panogah znotraj SZS. Vojsk, Kopač in Verdnik so v nadaljevanju predstavil
finančni načrt, ki na stroškovni strani predstavlja za sezono 2010/2011 1.800.000,00 € za sprejete programe.
Poraba v preteklih mesecih je bila spremljana s strani A. Kopača in M. Verdnika. Predstavljeni finančni stroški
vključujejo tudi program ekipe Tne Maze. M. Verdnik je navedel, da so od začetka sezone pa do danes nastali
dodatni stroški, ki se nanašajo na opremo, ki jo ekipe potrebujejo in ni bila del planiranih sredstev. V kolikor
dodatnih sredtev ne bo na voljo, bo potrebno zmanjšati obseg programov.
V razpravi je predsednik Odbora pojasnil, da se dogovori za dodatne sponzorje nadaljujejo in da trenutno delo
reprezentanc poteka po planiranem programu. Prisotni so v razpravi izrazili tudi zadovoljstvo s predstavljenim.
Ob koncu razprave so prisotni soglasno sprejeli sledeče sklepe.
Sklep 1: Člani odbora so se seznanili s finančnim načrtom alpskih disciplin v sezoni 2010/11.
Nadalje je M. Vojsk prisotnim podal tudi informacije v zvezi novega statuta SZS, skupščine SZS ( 3.
Novembra), lastninskega deleža SZS v športni loteriji, zavarovanj in modre kartice, SSV in ZSŽ,giz ter druge
vsebine pri katerih je bil vključen pod točko 3 dnevnega reda.
Košir je v tej točki dnevnega reda zaradi prisotnosti M. Vojska prisotne seznanil s točko razno , to je z vlogo
discipline smučarski kros za vključitev v panogo za alpsko smučanje. V razpravi je Vojsk seznanil prisotne o
poteku pogovorov s predsednikom panoge za prosti slog, kamor sedaj sodi disciplina smučarski kros.
Ob koncu razprave so prisotni soglasno sprejeli sledeče sklepe.
Sklep 2:
Člani odbora naprošajo direktorja SZS za dodatna pojasnila, katera bo podal po sestanku s predsednikom
panoge za prosti slog.
Sklep 3:
Vloga discipline smučarski kros za vključitev v panogo za alpsko smučanje se uvrsti v gradivo za Zbor panoge.

3. Ustno poročilo o delu alpskih reprezentanc; M. Verdnik
Prisotne je strokovni vodja alpskih disciplin seznanil s potekom izvajanja načrtovanih treningov
reprezentanc od otroške reprezentance do moške in ženske reprezentance za svetovni pokal.
Moški ekipi tehničnih in hitrih disciplin delata po planu. Trening v Čilu in NZL se je zelo obrestoval, saj so
veliko naredili na osnovni pripravljenosti, kar pa se tudi vidno kaže na snegu. Športniki so zdravi in trenirajo
zelo zavzeto. Tudi kondicijska priprava je na želenem nivoju.
Pri moški B+C ekipi fizična priprava ni na najvišjem nivoju. V ta namen bo potrebno povečati nadzor pri
kondicijski vadbi. V C ekipi je problem, da sta celotni program opravila samo dva tekmovalca ostali imajo
probleme s poškodbami, zato so se na treningih vključevali tudi drugi tekmovbalci iz klubskega programa, ki so
zelo blizu reprezentanci.
Mladinska medregijska ekipa. Sprememba programa, ker so trenerji prepozno dobili program, zato smo program
te ekipe prilagodili po željah glavnih regijskih trenerjev.
Ženska ekipa dele po planu. Ekipa je začela s kasnejšimi pripravami, vendar sedaj vse poteka po planu. Tudi vse
poškodovane tekmovalke so se že priključile ekipi in lahko že prenašajo maksimalne obremenitve. Izjema je
Ilka Štuhec, ki dela po prilagojenem programu.
Otroška ekipa. Planiranih treningov tehnike AS niso izvedli ( vadbo tehnike so opravili na nivoju društev) zato
so šli na prvi pregledni trening po programu v oktobru. Temu treningu sledi testiranje na FŠ (6. Nov ) in trening
v zadnji polovici novembra ter trening v drugi polovici decembra.
Sklep: Člani odbora so se seznanili z ustnim poročilom M. Verdnika o delu alpskih reprezentanc.
4. Predstavitev in obravanavanje dela začasnih delovnih teles; J. Košir, I. Jarc, M. Verdnik.
Za uvod v predstavitev in obravanavanje dela začasnih delovnih teles je J. Košir prisotnim predstavil
programske cilje panoge kater je obravnaval IO SZS na zadnji seji. Izrazil je tudi željo, da se predlagane
spremembe sprejme še letos. Pred predstavitvijo dela začasnih delovnih teles je poudaril, da danes ni namen
gradivo potrjevati oz. sprejemati, temveč je namen, da se ga članom Odbora čim bolje predstavi in pojasni, da
ga bodo lahko predstavniki v regijah temu primerno posredovali in obravnavali. V nadaljevanju je I. Jarc
predstavil in podrobno obrazložil pripravljeno gradivo. Ob razpravi, kjer so prisotni sodelovali s svojimi mnenji
in pripombami so bil sprejeti sledeči sklepi.
Sklep 1: Člani odbora so se seznanili z gradivom začasnih delovnih teles.
Sklep 2:
Članom Odbora se posreduje predstavitev I. Jarca, kot vodilo za obravnavano gradivo, ki so ga člani Odbora že
prejeli.
Sklep 3: Člani v roku 14 dni posredujejo pripombe na obravnavano gradivo začasnih delovnih teles.
Sklep 4:
Začasno delovno telo v roku 14 dni po prejetju pripomb pripravi gradivo za obravnavo in sprejem na Odboru ter
Zboru in ga posreduje društvom ter objavi na spletni strani SZS.

5.
Razno
Predsednik komisije za homologacije prog A. Klinar je prisotne pozval, da v regiji še enkrat pregledajao
obstoječe homologacije ( veljavnost ) smučarskih prog in javijo nove zahteve za ureditev homologacij.
Predsednik Odbora in Zbora
za alpsko smučanje
Jure Košir l.r

V Ljubljani, 25.10.2010

