Zapisnik 6 seje Odbora za alpske discipline z dne:21.3.2011, Čas od 17.00 do 21.30.
Prisotni:
Andrej Klinar, Jože Horvat, Gojmir Klinar, Jurij Rupnik, Mitja Kumar, Tugo Marinček, Vinko Novak,
Bojan Špik, Gregor Benedik, Hribar Zvone, Miha Verdnik, Roman Šturm, Marko Rataj, Marko Bucik,
Janez Dekleva, Karel Truglas, Marko Arnež, Jure Košir.
Ostali prisotni:
Tomaž Lovše, Matija Vojsk, Primož Ulaga, Andraž Kopač, Filip Gartner, Boris Strel, Stojan Puhalj, Roman
Meško, Kabaj Aleksander, Boštjan Božič;
Opravičili odsotnost: Matjaž Kranjc, Šadl Franko.
Po dnevnem redu:
1. Uvod; J. Košir

Predsednik Lovše je uvodoma povedal, da je sam izrazil željo, da se udeleži sestanka Odbora, ker se je v
zadnjem času veliko ukvarjal s finančnimi sredstvi za SZS, s ekipo TM, z organizatorji svetovnih pokalov v
Kr. Gori in Mariboru. V nadaljevanju predsednik Lovše pove:
Ključno je, da je program takšen, da ga iz obstoječih virov ni mogoče pokrivati.
Kako naprej glede na uspehe v tej sezoni vidi v dveh rešitvah. Ena je v tem, da se AD prilagodijo
razpoložljivim virom (1.685.000 €) od tega bi ostalo za funkcionalne stroške samo za moško in žensko A
ekipo in ekipo TM. V navedenem ni ostalih ekip ter splošnih stroškov ekip (najemi vozil, delovna
sredstva..), 300.000 minusa 10/11, kar ob seštevku znese 2.600.000 €.
Drugo možnost predsednik vidi v zagotovitvi manjkajočih sredstev iz naslova, novega zlatega sponzorja,
TV pravic, pravic oglaševanja na čeladah tekmovalcev (primer Gorenja pri ND), povečanju sredstev MŠŠ in
Fundacije.
Na vprašanje Grege Benedika o številčnosti ekip glede na program je Miha Verdnik odgovoril, da je pri
1.200.000 € funcionalnih stroškov načrtovanih v moških in ženskih ekipah do 5 trenerjev in do 6
tekmovalce. V tem kontekstu je Boris Strel opozoril na dejstvo, da nimamo baze od koder bi jemali
smučarje. Kakšna bo nova strategija SZS je odgovoril Tomaž Lovše, ki bo zagotovil štipendije 80
športnikom iz naslova športne loterije. V nadaljevanju ima SZS namen povečati bazo štipendiranih
športnikov na 500 (iz naslova akcije PODARIM DOBIM). Gojmir Klinar je postavil vprašanje, kdo
postavlja trenerje in koliko je strošek ene tekmovalke v ženski ekipi, ali je to 75.000 ali 30.000 na sezono.
Odgovor sta podala J.Košir in M. Verdnik, ki sta v širšem pojasnilu potrdila znesek 25-30.000 € in da
trenerje postavi Odbor na predlog strokovnega sveta in strokovnega vodje AD. Mitja Kumar je pozitivno
ocenil razpravo glede na informacije s strani predsednika SZS in izpostavil medsebojne odnose v
organizacijski postavitvi med ekipami AD. Kar se pripisuje odsotnosti glavnih vodij ekip. Prisotni so se
strinjali, da mora imeti strokovni vodja AD pravico in možnost sankcionirati trenerja za njegovo delo. Janez
Dekleva je opozoril na podhranjenost pri podpori klubom ter, da je potrebno marsikaj narediti na ozadju, da
ne bodo tisti, ki so uvrčeni v eno od ekip (A,B in C) edini, ki še smučajo. Glede sofinanciranih trenerjev, ki
so vključeni v delo po regijah, je Filip Gartner poudaril, da mora imeti vodstvo AD vpliv na izbiro in
določanje trenerjev in nadzor nad njihovim delo (potreba po spremebi osnovne pogodbe z MŠŠ). Bucik
Marko je menil, da ima strokovni svet premalo pristojnosti na terenu in da se ne bi smelo dogoditi, da ni
bilo nikogar od vodstva AD na MSP.
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2. Nagovor predsednika SZS; T. Lovše
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Po otvoritvi seje je predsednik ugotovil prisotnost zadostnega števila članov za veljavno odločanje.
Prebran predlog dopolnjenega dnevnega reda (dnevni red se dopolni tako, da nagovoru predsednika SZS
sledi točka s sestanka strokovnega sveta o delovanju Sveta, nato pa bo Odbor obravnaval ostale točke) so
prisotni člani soglasno potrdili in sprejeli zapisnik četrte seje Odbora (sprejeti sklepi 1,2, so bili izvršeni.
Sklep 3,4 in 5 so del 6 seje. Sklep 6,7,8 v izvajanju).

3. Vloga in delovanje strokovnega sveta; F. Gartner
O delu in možnostih delovanja strokovnega sveta je Filip Gartner povzel sledeče:
Sestava SS je bila posrečena, predvsem pa zelo dobra in kar je najvažneje, strokovna in nepristranska.
Čeprav je večina članov delovala na prostovoljni osnovi, je bilo delo opravljeno vestno in aktivno. Člani SS
smo pričakovali od preoblikovane SZS, da bo dala-ustvarila take pogoje dela, da bo zaživela zapostavljena
stroka, ki je pogoj za napredek. Žal ocenjuje, da je bilo delo SS slabo (neproduktivno), saj je bilo strokovnih
vsebin samo 40%obravnavanih, ostalo se je ukvarjalo s stvarmi, ki se direktno ne tičejo dela in vsebin
strokovnega sveta (proračuni ekip).
Strokovni svet se je znašel v situaciji, ko na eni strani ni bilo mogoče postaviti jasne strategije razvoja (kljub
začetnim obljubam o usmeritvah v smislu večje baze in vlaganja v otroški in mladinski program) zaradi
nenehnega spreminjanja-nestabilne finančne osnove (trenerji so morali večkrat spreminjati finančni in
posledično s tem tudi plan dela-treningov). Na drugi strani pa se je iz razloga nizke finančne osnove za
skupine-selekcije določil sistem brez »šefov« pri moškem in ženskem programu. Vse delo je padlo na
strokovnega vodjo, ki pa vsega nakopičenega dela enostavno ni zmogel zaradi obsega nalog in kadrovskega
pomanjkanja po ekipah. Evidentno je, da prostovoljnega –volonterskega dela ne zna nihče ceniti, kar ima za
posledico, da takšnega dela nihče ne jemlje resno. Prav tako je bilo izpostavljeno vprašanje, kako lahko
sploh vplivajo na delo strokovnega štaba in ali je SS samo posvetovalni organ, ali ima tudi možnost
vplivanja na zaznane napake.
4. Predstavitev predloga za številčnost reprezentanc glede na dopolnjene kriterije in
predviden plan porabe. J. Košir;
V predstavitvi predloga Jure Košir pove:
Program panoge predstavlja minimum pogojev za zagotavljanje zasledovanja ciljev že potrjene strategije
(Organiziranost panoge za alpsko smučanje). Predstavljeni načrt dela reprezentanc AD je nedeljiva celota v
smislu prehajanja tekmovalcev iz otroškega programa v program FIS ter EC in WC.
Načrt dela AD se začne z otroškim programom, ki temelji predvsem na organiziranem delovanju
smučarskih društev po regijah čemur sledi organiziranost na državnem nivoju, kjer se po sistemu državnih
tekmovanj izbira kandidate za nastop na enem od mednarodnih tekmovan. Nadgradnja s strani AD SZS se
nadaljuje v FIS programu, kjer se vloga zveze stopnjuje (sredstva PŠŠ, MŠŠ, NPŠŠC).
Evropski in svetovni vrh tvori organiziranost moškega in ženskega programa reprezentanc AD.
Glavno izhodišče za sestavo reprezentanc in številčnost reprezentanc v sezoni 10-11 je širši krog možnosti
udeležbe reprezentančnih programov, zaradi preslabe ocene stanja in poročil prejšnjega vodstva AD.
Izhodišča za sestavo reprezentanc in številčnost reprezentanc v sezoni 11-12 so:
1. Nadaljevanje že sprejetega programa Alpskega Zbora 2010-2014 in nadaljevanje sprejete vizije ter
strategije dela,
2. Podpre se razvoj naših mladih smučarjev s posodobitvijo sistema otroškega in mladinskega
tekmovalnega smučanja,
3. Zagotoviti visoko kvalitetne programe članskih reprezentanc.
Predlog sestave in številčnost reprezentanc ter ovrednotenje programov v sezoni 2011-12:
1. Moški program:
Ekipa za tehnične discipline: Število strokovnega vodstva: minimalno 5 članov; Število tekmovalcev:
maksimalno 6 članov; Vrednost programa: 350.000€
Ekipa za hitre discipline: Število strokovnega vodstva: minimalno 5 članov; Število tekmovalcev:
maksimalno 6 članov; Vrednost programa: 350.000€
2. Ženski program:
A ekipa: Število strokovnega vodstva: minimalno 5 članov; Število tekmovalcev: maksimalno 6 članov;
Vrednost programa: 250.000€ - 300.000€
B ekipa: Število strokovnega vodstva: minimalno 5 članov; Število tekmovalcev: maksimalno 6 članov;
Vrednost programa: 200.000€ - 250.000€
3. Mladinski program:
Delovanje preko NPŠŠC (dva centra); Število ekip znotraj centra: maksimalno 4; Število tekmovalcev v eni
ekipi: 6-10; Vrednost programa: 50.000€
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4. Otroški programi
Izpeljati program, ki je bil že predlagan za sezono 2010-11; Dva treninga z vključitvijo izobraževanja
trenerjev in demonstratorjev; Vrednost programa: 100.000€
Glede participacije tekmovalcev, članov reprezentanc je Košir povedal sledeče: Participacije bodo v višini
3.000€ - 7.000€ na tekmovalca; Višina participacije tekmovalcev uvrščenih do 60. mesta WCSL v eni od
disciplin: 3.000€; Višina participacije tekmovalcev uvrščenih do 100. mesta po zadnji aprilski FIS lestvici v
eni od disciplin: 5.000€; Višina participacije tekmovalcev uvrščenih nad 100. mestom po zadnji aprilski FIS
lestvici v eni od disciplin: 7.000€; Skupna vrednost participacije tekmovalcev: 150.000€.
Ob seštevku navedenega dobimo skupno vrednost funkcionalnih stroškov programov AD 1.200.000 €.
O finančnem načrtu panoge za alpsko smučanje Jure Košir pove, da ga tvorijo finančni načrti alpskih
reprezentanc, pool-a, režije in stroškov poslovanja.
Finančni načrti alpskih reprezentanc tvorijo funkcionalni stroški porabe moški, ženski, otroški in mladinski
programov. Funkcionalni stroški so: vozovnice (smučarske in letalske ter »owerwieght«), namestitev, hrana
in pijača na poti, goriva in maziva, stroški najema terena in telovadnic, pogodbe trenerjev, transport
(cestnine), stroški najema vozil - rent a car, telefon in internet, športna prehrana, zdravila, športna oprema
(fizioterapevtska oprema), tehnična oprema – servis (maže za smuči), honorar (dnevnice). Skupna vrednost:
1.200.000€.
Finančni načrt pool-a tvorijo materialne potrebe alpskih reprezentanc (delovna sredstva). V to se šteje
oblačila za trenerje in tekmovalce, vozila (stroški vzdrževanja, zavarovanja, leasing), delovni pripomočki
(koli, vrtalke, radio postaje, ključi, kamere, mini DVD), stroški vzdrževanja in hranjenja opreme, zdravniška
oskrba, multi servis, aktivne kartice, nagrade (trenerji, tekmovalci), tiskarske storitve.Vrednost oceni
podporna služba.
V finančni načrt režije sodijo: Stroški vodstva panoge za alpsko smučanje, stroški stalnih delovnih teles
Alpskega Odbora (z udeležbo na mednarodnih seminarjih), stroški plač trenerjev (ki se jim prenakaže
sredstva države MŠŠ), stroški tehničnih delegatov za domača tekmovanja. Vrednost oceni podporna služba.
Na koncu imamo še stroške poslovanja v kar sodijo stari dolgovi, krediti, bančne provizije, obresti,
zamudnine, stroški podpornih služb skratka stroški na katere panoga za alpsko smučanje nima vpliva.
Vrednost oceni podporna služba.
Glede na navedeno finančni načrt panoge za alpsko smučanje tvorijo točke 1., 2., 3. in 4. Skupna ocena
vrednosti 2.300.000€.
V razpravi, ki je sledila so bila postavljena sledeča vprašanja:
Ali se glede na tiste tekmovalce, ki ne bodo v eni od predvidenih ekip, kaj razmišlja kako bo zveza
poskrbela za njih? B.Špik so konkretni tekmovalci, ki se bodo morali vrniti v neke sredine oz. bodo
prenehali s tekmovanjem). Glede na vlaganje v otroški program se premalo vlaga v mladinskega (A,Klinar).
Financirani trenerji morajo biti prerazporejeni po regijah. SZS mora omogočiti pogoje, da se jih bo lahko
razporejalo (F. Gartner). Andraž Kopač dela direktno z glavnimi trenerji in vsak teden preverja in
komunicira o porabi (T. Lovše)
5. Predstavitev preliminarnega plana razpoložljivih sredstev in predvidenega plana porabe
2011/2012 ter strategija dela podpornih služb; M.Vojsk, P. Ulaga in A. Kopač.
M. Vojsk je prisotnim predstavil v naprej posredovano gradivo v katerem so navedene predmetne vsebine iz
katerih izhaja, da je za programe na voljo skupno 1.700.000 €. Predlagal je, da se odgovornim trenerjem
predstavi, kako se planira in da morajo odgovorni trenerji pred sezono povedati kaj rabi ekipa. Dogovoriti je
potrebno sistem obračunavanja »team fi« (pogodba s tekmovalci).
Po razlagi g. Vojska je za funkcionalne stroške reprezentance na voljo samo 465000 EUR, kar je izzvalo
začudenje med vsemi prisotnimi, saj je predsednik Lovše pred odhodom zagotovil povečanje proračuna za
cca. 800.000 EUR , kar pomeni, da je za funkcionalne stroške namenjenih 1,2 mio sredstev.
Vsi prisotni so tudi tako razumeli in se strinjali, da se v zapisnik zapiše, da je predsednik zagotovil takšen
proračun, ki je tako lahko tudi osnova za pogajanja predsednika AO Jureta Koširja s kvalitetnimi trenerji,
kar je bila tudi osnovna zahteva predsednika SZS Lovšeta, ki je večkrat poudaril, da ne bodo kupovali
trenerjev, ki ne znajo osvajati medalj. Na koncu so se vsi prisotni razen direktorja Vojska strinjali, da naj se
v zapisnik zapiše, da je na voljo 1,2 mio funkcionalnih stroškov, tako, kot je večkrat pojasnil in zagotovil
tudi predsednik SZS Lovše in tudi navedel vire novih prihodkov, hkrati pa tudi zadolžil Vojska in Primoža
Ulago za povečane napore in takojšnje ukrepanje za zagotovitev zadostnega proračuna za kvalitetno
izpeljavo programa in zaposlitve kvalitetnih trenerjev.
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6. Predlog za novega strokvnega vodjo alpskih disciplin in vodjo strokovnega sveta. J. Košir;
Jure Košir je uvodoma povedal, da je na sestanku strokovnega sveta na to temo bil predlagan Vlado Makuc.
Člani sveta so razmišljalI tudi o drugih osebah, vendar je prevladala naklonjenost Vladu Makucu. nakar so
se ob koncu razprave vsi prisotni strinjali, da je Vlado Makuc v tem trenutku prava, kvalitetna in dobra
izbira.
Člani Odbora so po razpravi kjer so razpravljali še o drugem kandidatu sklenili, da je Vlado Makuc tisti
kandidat kateremu se ponudi mesto strokvnega vodje alpskih disciplin in vodje strokovnega sveta pod
enakimi pogoji, kot jih je imel Miha Verdnik.
Sklep: Odbor je soglasno sprejel predlog za imenovanje Vlada Makuca za novega strokvnega vodjo alpskih
disciplin in vodjo strokovnega sveta.
7. Dopolnitev kriterijev AD; M. Verdnik;
Po krajšem pojasnilu in razpravi, da gre za minimalno spremembo, ki onemogoča kalkuliranje, so člani
odbora sprejeli predlagane spremembe.
Sklep: Predlagani alineji se črtata iz kriterijev.

8. Pregled aktivnosti do začetka nove sezone; J. Košir;

Plan aktivnosti glede poročil in analiz sezone 2010/2011 in novih programov s predlogom sestave
za sezono 2011/2012 pripravi novi strokovni vodja z odgovornimi trenerji programov. V kolikor
bodo analize sezone 10/11 in načrti 11/12 pravočasno pripravljeni, bo Zbor panoge zasedal
21.aprila.
Sklep:
• 5. April 2011 sestanek Odbora AD-obrvnava poročil 2010/2011 in programov 2011/2012
panoge za AS
• 21. April 2011 sestanek Zbora panoge za AS.
9. Razno;
-

-

Pritožba NPR .Jurij Rupnik
Sklep: Pritožbo obravnava tekmovalna komisija in pripravi poročilo do naslednje seje Odbora.
Članstvo v modri kartici in poslovanje.Karli Truglas;
Sklep: Predsednik Odbora zastavi vprašanje na IO SZS.
Problematika zagotavljanja količke za izvedbo državnih tekmovanj. Gojmir Klinar.
Sklep: Za izvedbo državnih tekmovanj FIS zagotoviti ustrezno število količkov
Miha Verdnik.
Ob koncu seje Odbora je Miha Verdnik povzel razloge za svoj odstop in ob enem opozoril člane
Odbora, da naj se zavzamejo, da bodo sprejeti sklepi tudi realizirani. Kot primer je navedel dogodke
na današnjem sestanku ter navedel še nekaj primerov, ki so se zgodili v sezoni. Člane Odbora je tudi
opozoril, da se je sprejelo kar nekaj odločitev v sezoni, za katere organi panoge, ne samo da bi
morali biti obveščeni, o njih bi morali tudi odločati.
Jure Košir
Predsednik panoge Jure Košir se je osebno zahvalil Mihi Verdniku za sodelovanje in hkrati pozval,
da se prisotni opredelijo do njegovega povabila Verdniku, da ostane aktiven kot član strokovnega
sveta.
Sklep: Člani odbora soglašajo s predlogom J. Koširja.

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

V Ljubljani, 25.03.2011
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