Zapisnik 5 seje Odbora za alpske discipline z dne:3.2.2011, Čas od 17.00 do 22.20.
Prisotni:
Andrej Klinar, Jože Horvat, Gojmir Klinar, Jurij Rupnik, Mitja Kumar, Matjaž Kranjc, Tugo Marinček, Vinko
Novak, Bojan Špik, Gregor Benedik, Hribar Zvone, Miha Verdnik, Roman Šturm, Jure Košir.
Ostali prisotni:
Matija Vojsk, Nina Pirnat, Kabaj Aleksander, Boštjan Božič, Luka Sekula, Miloš Ferk;
Opravičili odsotnost: Šadl Franko, Marko Rataj, Marko Bucik, Janez Dekleva, Karel Truglas, Marko Arnež,
Po dnevnem redu:
1. Uvod; J. Košir
Po otvoritvi seje je predsednik ugotovil prisotnost zadostnega števila članov za veljavno odločanje.
Prebran predlog dopolnjenega dnevnega reda (točko 3 dnevnega reda se dopolni tako, da Odbor najprej
obravnava poročilo strokovnega vodje s sestanka strokovnega sveta in predlog kandidatov za SP GA-PA, nato
pa bo Odbor ločeno obravnaval pot točko 4. pojasnilo in stališče o kandidatih za EYOF) so prisotni člani
soglasno potrdili in sprejeli zapisnik četrte seje Odbora (sprejeti sklepi so bili izvršeni).

2. Obravnavanje finančnega stanja alpskih disciplin in z njim povezane ukrepe;
J. Košir , M.Vojsk in M. Verdnik;
Uvodoma je predsednik panoge prisotnim prebral stališče vodstva AD o vzrokih za nastalo finančno situacijo.
Med vzroki za nastalo situacijo je predsednik izpostavil novo organiziranosti SZS, pri kateri alpske discipline
nimajo več svojega poslovnega direktorja, ki je skrbel za trženje in poslovni načrt AD. Poslovni direktor AD je
urejal zagotavljanje ustreznega števila vozil ter planiral z vozili povezane stroške (registracije, lizing,
zavarovanje, servis, najem) in hkrati tudi skrbel za zagotavljanje zdravstvenih storitev.
Zaradi spremenjenega načina (obdobja) spremljanja računovodskega stanja se v porabi za novo sezono
2010/2011 v maju 2010 nahajajo stroški, ki so nastali v pretekli sezoni (do sedaj se je to reševalo s
predatiranjem prispelih računov). Enako velja za spremenjenega načina vodenja sredstev MŠŠ za PŠŠ, ki
prispejo na račun SZS in se jih nato prenakaže na račun trenerjev oz. kluba, ki v regiji izvaja program
PŠŠ. Ti odlivi sedaj bremenijo programe ekip, kar v prejšnih sezonah niso. Predsednik je izpostavil tudi
neustrezno vrednotenja opreme, ki so jo AD dobile »gratis« in se sedaj bremeni programe ekip, kot da bi
bila ta dejansko plačana (primer OP Diel iz 09/10 se bremeni v tej sezoni ). Predsednik meni, da so
stroški opreme, katero se je moralo nabaviti zaradi menjave sponzorjev v kar so vključeni: tekmovalni
(HD, TD) dresi, puliji, izdelava in vezenje našitkov sponzorjev, nakup in tisk majic sponzorjev, stvar
trženja in poslovne podpore. Enako meni za tehnično opremo. Za vrednost količkov, ki so jih AD kupile
po pogodbi, ki vključuje tudi »gratis« se bremeni programe ekip, kot da bi bila ta dejansko plačana
(sešteva se dejansko plačilo po računu in vrednost na računu, kjer je naveden celoten znesek). V programe
ekip prav tako ne sodijo bremena »finančnih« stroškov, kot so: obresti posojil, zamudne obresti, obresti
negativnih transakcij, davčno nepriznanih stroškov, bančne provizije, amortizacije.
Zavajajoče je vodenja tekočih stroškov NPŠŠC, ki so planirani s strani SZS. Strošek nastane zato ker
NPŠŠC posluje preko računa AD SZS na katerega starši nakazujejo »vadnino« s katero pokrivajo nastale
stroške. Zato bo dejanski strošek na strani AD ob kncu sezone minimalen. Ob zaključku povedanega, je
predsednik panoge v izogib ponovnemu zapletu pri načrtovanju programov za novo sezono, članom
Odbora predstavil časovnico aktivnosti in pozval Odbor panoge, da sprejme sledeče sklepe :
1. Do 28. februarja 2011 pripravi poslovni direktor SZS oz. direktor SZS predstavitev preliminarnega
plana razpoložljivih sredstev in predvidenega plana porabe za naslednjo sezono.
2. Do 10. marca 2011 vodstvo AD pripravi Alpskemu odboru predlog strokovnega vodje in strokovnega
sveta za številčnost reprezentanc glede na predviden plan porabe.
3. Do 25. marec 2011 vodstvo SZS predstavi natančen plan razpoložljivih sredstev in natančen plan porabe
(po mesecih) za panogo alpskega smučanja.
4. Do 5. aprila 2011 podpisati dogovor med Alpskimi disciplinami in vodstvom SZS o razpoložljivih
sredstvih in številčni sestavi reprezentanc.

5. Do 19. april 2011 Zboru predstaviti in dati v potrditev Predlog strokovnega vodje in strokovnega sveta za
sestavo reprezentanc v sezoni 2011/12.
6. S 1. majem 2011 začetek dela reprezentanc
Ob koncu predstavitve stališča predsednika Odbora je direktor SZS protestiral na tak potek sestanka in menil,
da je daleč od produktivne drže ter, da ne more komentirati predstavljenega, ker je tako kot tudi ostali člani
Odbora dobil pisno stališče AD na sami sejo Odbora. Direktor SZS je izpostavil dokumente, ki jih je sprejel
Zbor v mesecu maju in stališča IO SZS. Predsednik panoge je direktorju SZS pojasnil, da je Zbor AD poblastil
Odbor AD, da sprejme finančni plan in je bil glede na poziv članov Odbora zato dolžan podati pojasnila in
stališče, ki so produkt pregleda porabe sredstev iz dokumentov računovodstva. V razpravi, ki je sledila kjer so
bili vključeni vsi prisotni člani Odbora, so člani na podlagi diskusije predlagali k že predstavljenim sklepom še
sklep, da vodstvo SZS pripravi primerjavo detaljnega pregleda porabe AD po stroškovnih mestih in plan za
obdobje jan do april 2011 (koliko sredstev je dejansko na voljo) po stroškovnih mestih, z planom, ki je bil
narejen za sezono 2010/2011. Namen sklepa je, da se ugotovi dejanska popraba ekip in koliko sredstev imajo
ekipe AD še navoljo za obdobje jan do april 2011.
Ob koncu razprave so člani odbora sprejeli sledeče sklepe:
Sklep 1.
Vodstvo SZS v roku 7 dni pripravi primerjavo detaljnega pregleda porabe AD po stroškovnih mestih in plan za
obdobje jan do april 2011 (koliko sredstev je dejansko na voljo) po stroškovnih mestih, s planom, ki je bil
narejen v začetku sezone 2010/2011.
Sklep 2.
Vodje posameznih ekip AD pripravijo minimalen nabor tekmovanj za tiste tekmovalce/ke, ki se jih morajo
udeležit. Takoj po izdelanem naboru tekmovanj in ovrednotenju stroškov povezanih s tekmovanji, vodje ekip
obvestijo tekmovalce in njihove klube-društva.
Sklep 3.
Do 28. februarja 2011 pripravi poslovni direktor SZS oz. direktor SZS predstavitev preliminarnega plana
razpoložljivih sredstev in predvidenega plana porabe za naslednjo sezono.
Sklep 4.
Do 10. marca 2011 vodstvo AD pripravi Alpskemu odboru predlog strokovnega vodje in strokovnega sveta
za številčnost reprezentanc glede na predviden plan porabe.
Sklep 5.
Do 25. marec 2011 vodstvo SZS predstavi natančen plan razpoložljivih sredstev in natančen plan porabe (po
mesecih) za panogo alpskega smučanja.
Sklep 6.
Do 5. aprila 2011 podpisati dogovor med Alpskimi disciplinami in vodstvom SZS o razpoložljivih sredstvih
in številčni sestavi reprezentanc.
Sklep 7.
Do 19. april 2011 Zboru predstaviti in dati v potrditev Predlog strokovnega vodje in strokovnega sveta za
sestavo reprezentanc v sezoni 2011/12.
Sklep 8. S 1. majem 2011 začetek dela reprezentanc

3. Poročilo strokovnega vodje s sestanka strokovnega sveta AD (31.jan.) - M. Verdnik;
Strokovni vodja alpskih disciplin Miha Verdnik je prisotne člane Odbora seznanil z vsebinami po dnevnem redu
sestanka članov strokovnega sveta za alpske discipline z dne 31.jan.2011.
Pojasnil je točke, ki so se nanašale na odgovornost za proračun in njegovo izvajanje pri kateri sta na sestanku s
člani strokovnega sveta sodelovala še M.Vojsk, A. Kopač. V nadaljevanju je pojasnil oba predloga moške in
ženske ekipe udeležencev za SP GA-PA 2011. Glede smernic za sestavo načrta za sezono 2011-12 in
dolgoročnega načrta do 2011 je M. Verdnik povedal, da bo potekala vzporedna priprava tudi izhodišč in
možnosti za sestavo strokovnega vodstva reprezentanc za 2011/2012 skupaj z izhodišči za sestavo treningih ekip
v sezoni 2011/12. Poudaril je, da je navedeno tesno povezano s finančnim načrtom oz. zmožnostim SZS
zagotoviti primeren denarni tok. Kljub ukrepu odpovedi pogodb vsem pogodbenim trenerjem AD, bodo trenerji
pozvani, da podajo svoja videnja in predloge o sestavi ekip tekmovalcev in trenerjev za sezono 2011/2012
Po končani obravnavi je Odbor sprejel sklep:
Odbor se je seznanil s poročilom M. Verdnika in se strinja s predlogom udeležencev GA-PA 2011 in ga
posreduje IO-SZS v potrditev.

4. Predlog kandidatov za nastop na EYOF ; M. Verdnik in B. Božič;
Glede predloga kandidatov za nastop na EYOF sta uvodoma M. Verdnik in B. Božič podrobno seznanila
prisotne z v naprej posredovanimi dokumenti in pojasnili v zvezi z nastalo situacijo prijave udeležencev
na OKS. Vsled razhajanja stališč med posameznimi člani odbora je predsednil panoge dal predlog
strokovnega sveta AD na glasovanje. Uvodoma je poudaril, da se leto ali več v naprej ne more napisati
takih kriterijev, ki bi lahko predvideli in rešili situacije, kot je ta v konkretnem primeru. Pred glasovanjem
je prisotne pozval, da upoštevajo mnenje in predlog strokovnega sveta, katerega naloga je ravno ta, da v
takih primerih strokovno sledi namenu kriterijev in poda ustrezen predlog.
Pri glasovanju, ki je sledilo, so bili predstavniki CEN in ZAH regije proti predlogu strokovnega sveta,
predstavniki NPR in VZH regije so se izrekli kot vzdržani, za sta glasovala predsednik panoge in
strokovni vodja AD. Glede na poslovnik AD, iz katerega izhaja, da velja vzdržan glas za glas proti,
predlog strokovnega sveta AD ni bil sprejet.
Člani odbora so v nadaljevanju seje sprejeli sklep, da se naslednji dan pozove OKS, da upošteva prijavo
SZS-AD, ki je bila posredovana 24.12.2010 tako, da Jure Čas zamenja Miha Hrobata, Nina Katarina
Kermavner zamenja Petro Ožbolt.

5. Razno;
Pod točko razno ni bilo predlogov za obravnavo.

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

V Ljubljani, 04.02.2011

