Zapisnik 4 seje Odbora za alpske discipline z dne:1.12.2010, Čas od 17.00 do 22.30.
Prisotni:
Andrej Klinar, Jože Horvat, Gojmir Klinar, Marko Rataj, Marko Bucik, Karel Truglas, Marko Arnež, Vinko
Novak, Bojan Špik, Janez Dekleva, Gregor Benedik, Hribar Zvone, Boštjan Božič, Roman Šturm, Jure Košir.
Ostali prisotni:
Matija Vojsk, Igor Jarc , Filip Gartner, Luka Sekula, Filip Flisar, Adorjan Marjan;
Opravičili odsotnost: Matjaž Mesec, Jurij Rupnik, Kabaj Aleksander, Mitja Kumar, Tugo Marinček, Miha
Verdnik.
Po dnevnem redu:
1. Uvod; J. Košir
Po otvoritvi seje je predsednik ugotovil prisotnost zadostnega števila članov za veljavno odločanje.
Prebran predlog dnevnega reda z dopolnitvijo točke razno so prisotni člani soglasno potrdili in sprejeli zapisnik
tretje seje Odbora. V nadaljevanju sta direktor SZS in predsednik panoge podala pojasnila v zvezi izvrševanja
sklepov sprejetih na preteklem Odboru. Na sestanku Odbora sta bla prisotna tudi predstavnika discipline
smučarski kros g.Flisar in g. Adorjan.
Glede na sklep, da člani odbora naprošajo direktorja SZS za dodatna pojasnila, katera bo podal po sestanku s
predsednikom panoge za prosti slog, direktor Vojsk pojasni, da se s predsednikom panoge za prosti slog ni
srečal in da bo o odločitvi Zbora za prosti slog o prehodu discipline smučarski kros v panogo za alpsko
smučanje informiran jutri (2.12.10), ko bo o tej zadevi odločal tudi IO SZS. Jure Košir ponovi stališče Odbora
in sklep s prejšne seje, kjer je bilo sklenjeno, da se vloga discipline smučarski kros za vključitev v panogo za
alpsko smučanje uvrsti v gradivo za Zbor panoge.
Prisotni člani Odbora so v razpravi, ki je sledila izrazili vprašanja, kakšna so pričakovanja predstavnikov
discipline smučarski kros tudi glede financ in kako se bo organizacijsko uredil status znotraj organiziranosti
alpskih disciplin in pododborov (odločanje v Odboru). Filip Flisar je prisotnim v kratkem predstavil disciplino
in pričakovanja, ki niso v smislu finančne pomoči ampak predvsem v smislu boljše organiziranosti in ureditve
boljšega statusa znotraj kategorizacije OKS (prehod v višjo kategorijo).
Predsednik panoge Košir je pojasnil, da se bo v primeru potrditve na Zboru umestilo disciplino smučarski kros v
panogo za alpsko smučanje kot pododbor, kot so že sedaj umeščeni karving in hitrostno smučanje ter smučanje
invalidov. Pojasni, da so pododbori brez glasovalne pravice in finančno samostojni, brez sredstev iz naslova
alpskih disciplin. M. Vojsk je dodal, da se bo potrebno pred umestitvijo dogovoriti s službo trženja o načinu
trženja in reklamiranja sponzorjev smučarskega krosa ter o kandidiranjih na javna sredstva.
Prisotni so se ob koncu razprave strinjali, da podpirajo vključitev discipline v panogo kot pododbor za
smučarski kros.
Ob sprejemanju zapisnika 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; J. Košir in M.Vojsk
J.Košir in M.Vojsk sta seznanila prisotne z vsebino sestanka na temo finančnega načrta AD s predsednikom
Lovšetom in dejstvi, kako je prišlo do ustvarjanja finančnega primanjkljaja na strani odlivov. Direktor Vojsk je
podrobneje predstavil celotno finančno situacijo na nivoju zveze in delež alpskih disciplin v odnosu z ostalimi
panogami. Predsednik panoge Košir je povzel, da bodo morali odgovorni trenerji do konca sezone zmanjšati
programe za cca 6,5% celotnega proračuna, kar znese 115.000,00 €.
Na vprašanje, kako je s sofinanciranjem s strani tekmovalcev, je predsednik pojasnil, da je bil sklenjen
predhodni dogovor s tistimi tekmovalci , ki potujejo na južno poloblo, da plačajo letalsko karto.
Glede na prisotnost direktorja SZS so prisotni izpostavili problem treniranja na domačih terenih (balken) in s
tem povezane stroške. Direktor je predstavil projekt v pripravi, ki se nanaša na evropske sklade in hkrati pozval
prisotne, da iskoristijo pogodbene kvote z organizatorji WC v Kr. Gori in Mariboru.
Sklep 1: Odbor se je seznanil s poročilom M.Vojska in J. Koširja;
Sklep 2: Naloga odgovornih trenerjev ekip in strokovnega vodje je, da vse ekipe ustrezno dogovorjenemu
znesku (115.000) prilagodijo-zmanjšajo programe.

3. Poročilo tekmovalne komisije in sprejem koledarjev.- Božič B. in Šturm R.
• Protokol in koledar FIS tekmovanj v Sloveniji
• Protokol in koledar otroških tekmovanj VN Argeta
Božič in Šturm sta prisotne seznanila z vsebino sestanka tekmovakne komisije, ki je obravnavala ureditev
članstva v TK ( Tekmovalna komisija za alpske discipline ), pregledala in potrdila prestope ter pregledala in
potrdila FIS in otroški koledar za Slovenijo.
Člani TK so opredelili tudi naloge kot so sestava FIS koledarja tekem do 1.5. za novo sezono in njegovo
potrjevanje, sestava otroškega koledarja do 1.12. za novo sezono in njegovo potrjevanje, predstaviti klubom
Protokol FIS tekmovanj – priprava organizatorjev za boljšo izvedbo tekmovanj, predstaviti klubom Protokol
otroških tekmovanj–priprava organizatorjev za boljšo izvedbo tekmovanja, pregled prestopov tekmovalcev iz
kluba v klub iz spomladanskega in jesenskega roka ter ugotovitev pravilnosti, spremljanje izvajanja obeh
koledarjev tekmovanj med sezono, sinhroniziranje izvajanja koledarja tekmovanj v primeru sprememb –
SZS(FIS) – organizator in obratno, obveščanje koordinatorja tekmovanj na FIS o spremembah koledarja (
najmanj 5 dni pred samim tekmovanjem ter tehničnih delegatov v obeh kategorijah.
Izpostavljen je bil velik problem prestopov in prestopnih rokov v otroških kategorijah in dolgotrajen proces
obravnavanja in reševanja pritožb.
Ugotovilo se je, da so vsi prestopi urejeni, le v primeru GAŠPERIN Jake, ki prestopa SK Tržič v klub SK Bled
ni urejen vpis v nov klub in primer STEGOVEC Diane ( SK DOL Ajdovščina ), ki ne more prestopiti v nov
klub zaradi finančnih obveznosti do osnovnega kluba. Obema smo dali čas, da vse uredijo do 3.12.2010.
Sklep tekmovalne komisije je bil, da se članom Odbora za alpske discipline predstavi:
• problem posebnih primerov prestopov, da se urejajo na TK in ne preko Modre kartice.
• problem dragih smučarskih kart, ki jih morajo klubi organizatorji ( ki gostujejo na smučiščih ) plačevati za
tuje tekmovalce in trenerje na FIS tekmah.
• predlog za povečanje štarnine na FIS tekmovanjih za smuk iz 30 na 40 EUR ( vključuje tudi trening smuka )
• Na FIS tekmovanja se prijavlja samo na uradnem prijavnem listu ( FIS Entry Form )
• FIS koledar za sezono 2010/2011 je bil soglasno sprejet.
• Otroški koledar za sezono 2010/2011 je bil soglasno sprejet.
V razpravi, ki je sledila so prisotni člani Odbora predlagali, da naj nepisan dogovor o zagotavljanju brezplačnih
smučarskih vozovnic velja samo za neposredne sosede, kamor hodimo z našimi ekipami. SZS naj posreduje
pismo občinam o delovanju in vlogi društev v lokalnem okolju, kjer naj posebej poudari vlogo društev v smislu
organiziranega izvajanja smučarskega športa. Prav tako so se strinjali, da je potrebno sistem tekmovanj izvajati
v večdnevnih ( 4 dni) regijskih sklopih, da se izognemo neprestani selitvi s terena na teren, iz kraja v kraj.
Organizatorji so pripravljeni časovno prilagoditi termine tekmovanj z namenom, da bi bilo prisotnih čim več
domačih tekmovalcev. Glede prestopov otrok je član komisije Janez Dekleva pojasnil, da se z namenom
ureditve te problematike že pripravlja nov predlog pravilnika.
Sklep: Odbor se je seznanil s poročilo tekmovalne komisije in sprejel predstavljene vsebine ter Protokol in
koledar FIS tekmovanj v Sloveniji in Protokol in koledar otroških tekmovanj VN Argeta.

4. Obravnava stanja in rezultatov moških in ženskih ekip WC in EC; Filip Gartner
Filip Gartner, prisotnim članom Odbora podal mnenje o stanju v ekipah alpskih disciplinah. Svoje mnenje je
podal v sledečih sklopih in programih s pripadajočimi vsebinami in pojasnili:
1. REZULTATI in DELO PO EKIPAH v smislu organizacijske spremembe, zapozneli program in posledice,
materialne možnosti, oprema in material kot faktor uspešnosti.
Moški program: WC (Solden, Levi, L.Luisse, …Beaver Creak); EC (Trysil, …Are ); FIS (FRA, NOR,
Livigno, USA )
Ženski program: WC (Solden, Levi, Aspen, …L.Luisse); EC ( …. Kvitfjell); FIS ( NOR, FRA, Livigno,
USA)
2. ZAUPANJE, LOJALNOST, RED, DISCIPLINA: v SZS; do odgovornih trenerjev in drugih v ekipi;
ekipno, individualno delo.

3.PRIPRAVLJENOST za strokovno delo v smislu PRIPOROČIL in NALOG SS ter njihova realizacija z
upoštevanjem »zatečenega« stanja: tekoče informiranje odgovornih trenerjev o najnovejšem; iskanje informacij
odgovornih trenerjev; študij, analiza konkurence; kondicija; tehnika;tekmovalnost.
4. ODGOVORNOST odgovornih trenerjev do svojih tekmovalcev in »pretočnost« tekmovalcev
5. MEDIJI:njihova prisotnost; odnos tekmovalcev in odgovornih trenerjev do novinarjev; izgovori in »obljube«
trenerjev ter tekmovalcev v medijih.
6. NADZOR, BUDNOST, SANKCIJE nad realizacijo programa, rezultatov: Strokovni Svet; Odbor za alpske
discipline; Predsednik in direktor SZS;
7. ZAČETEK, PROGRAMIRANJE SEZONE 2011/2012: odgovorni trenerji; ekipe in programi; posezonski predsezonski »dril v april«.
V kritični razpravi so prisotni izpostavili problem kondicijske priprave posameznih tekmovalk in potrebo po še
izdatnejšem vključevanju strokovnega sveta v delo predvsem ženskega programa saj je bila glede na dejstva
storjena napaka v nadzoru izvajanja programa. Od strokovnega sveta se pričakuje nabor ukrepov
Ob zaključku razprave so se prisotni strinjali, da mora biti že v marcu narejen nov program, tako da se ob koncu
sezone v aprilu lahko začne »dril«.
Sklep: Odbor se je seznanil s poročilom člana strokovnega sveta.

5. Poročilo komisije za homologacije in objekte; Andrej Klinar
Komisar FIS za proge in predsednik komisije za homologacije in objekte Andrej Klinar je podal poročilo o
ogledu in sestanku na temo poligonov za tekmovanje, treniranje in vadbo. Sestanek je bil izveden na pobudo
upravljavca RTC Krvavec v smislu kandidature za rekonstrukcijo trening poligonov na Krvavcu.
Klinar je povedal, da se je v želji, da izberemo primerno trening progo, na podlagi predstavljenih različnih
mnenj in strokovnih argumentov na koncu sestanka odločilo za najprimernejši prostor, ki ga predstavlja proga
19 ob sedežnici v Tihi dolini. Za realizacijo projekta bo:
RTC Krvavec za to progo pripravil ustrezno dokumentacijo in finančni izračun glede na različne razpise za
sofinanciranje v državi Sloveniji in EU. SZS izdala soglasje kandidaturam da RTC Krvavec pridobi sredstva na
prej omenjenih razpisih. Pri oblikovanju finančnega projekta potrebno upoštevati tudi tehniko umetnega
zasneževanja, da bo proga ob primernih temperaturah zasnežena v dveh dneh. RTC Krvavec obvestil domicilni
klub Triglav o sklepih tega sestanka.
V razpravi je predsednik panoge seznanil prisotne s pismom o nameri s strani upravljavca smučišč Krvavec in
Rogla, da podpirajo idejo za uvedbo poligonov ob pogoju, da SZS pridobi oziroma pomaga pri pridobitvi
sredstev za rekonstrukcijo trening poligonov za potrebe tekmovalnega alpskega smučanja.
Sklep: Odbor podpira skupno kandidaturo Unior d.d., program turizem za poligone na Krvavcu in Rogli.
6. Predstavitev in obravnavanje dela začasnih delovnih teles; J. Košir; I. Jarc ;
Uvodoma sta predsednik panoge Košir in član komisije I.Jarc pojasnila, da so se člani odbora 18.10.2010
seznanili z gradivom začasnih delovnih teles. Sklep takratnega Odbora je bil, da člani v roku 14 dni posredujejo
pripombe na obravnavano gradivo začasnih delovnih teles, nakar bo začasno delovno telo v roku 14 dni po
prejetju pripomb pripravi gradivo za obravnavo in sprejem na Odboru ter Zboru in ga bo posredoval društvom
ter objavil na spletni strani SZS. Rok oddaje pripomb se je naknadno podaljšal še za 14 dni. Pred obravnavo
gradiv je predsednik panoge seznanil prisotne s prošnjo, da se komisiji, ki obravnava projekt nacionalnih
panožnih šolskih in športnih centrov, podaljša rok za oddajo dela, zaradi dokončanja načina prehoda v obdobju
3 let glede na izkazan interes centralne in vzhodne regije po vključitvi v sistem NPŠŠC. V ta namen se
predstavnikom omenjenih regij posreduje gradivo iz katerega izhajajo potrebna dela za vzpostavitev pogojev
delovanja centra, ki ga je za uporabo SZS izdelal B. Hrobat. Predstavnika omenjenih regij, bosta v roku 1
meseca posredovala izhodišča za NPŠŠC.

Sklep: Gradivo je z dogovorjenimi spremembami primerno za obravnavo na Zboru.

7. Obravnavanje kriterijev za sezono 2011/2012; B. Božič in F. Gartner
B. Božič in F. Gartner sta pojasnila način in razloge, ki so vodili k snovanju predloga kriterijev, ki jih je
pripravil strokovni svet za alpske discipline na podlagi analiz pretekle sezone in projekcij v smislu novih pravil.
Prisotni so se seznanili s predstavljenimi kriteriji in sprejeli sklep, da se želijo podrobneje seznaniti s kriteriji in
s samo simulacijo.

8. Razno:
8.1 Zavarovanje regijskih tekmovanj in zavarovanje strokovne odgovornosti; B. Špik
Prisotni so ocenili pobudo, da se sklene zavarovanje tudi za regijska tekmovanja, ki so vgrajena v sistem
tekmovanj SZS za primerno in da se zavarovanje krije iz sredstev Modre kartice. Ko so se predstavniki regij
dogovarjali v zvezi zavarovanja tekmovanj so bili seznanjeni tudi s ponudbo za zavarovanje strokovne
odgovornosti, ki jo SZS ureja za reprezentančne trenerje in demonstratorje. Omenjeno je aktualno tudi za vse
klubske trenerje, ker po preverjanjih po klubih povečini takega zavarovanja nimajo urejenega.
Na podlagi navedenega je Odbor sprejel sledeče sklepe:
Sklep 1:
SZS sklene zavarovanje tudi za regijska tekmovanja, ki so vgrajena v sistem tekmovanj SZS.
Sklep 2:
Stroški zavarovanj regiskih tekmovanj krije SZS iz sredstev Modre kartice.
Sklep 3:
Društvom članom SZS se omogoči zavarovanje trenerjev za zavarovanje strokovne odgovornosti pod enakimi
pogoji, kot ima SZS urejeno za reprezentančne trenerje in demonstratorje.
Sklep 4:
Stroške zavarovanja strokovne odgovornosti krijejo društva.
8.2 Datum izrednega Zbora alpskih disciplin
Prisotni so se strinjali, da je 16.dec.2010 primeren datum za Zbor alpskih disciplin

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

V Ljubljani, 09.12.2010

