ZAPISNIK 3. sestanek ZBORA za alpske discipline, 16.12.2010, ki je bil v prostorih GZS
Zapisnik po dnevnem redu:
Prisotni so bili predstavniki sledečih društev in klubov:
ASK Kranjska Gora, ASK Triglav Kranj, SK Alpetour Šk. Loka, SK Branik Maribor, SK Črna, SK Olimpija, SK Slovenj
Gradec, SD Domž
ale, SD Krka Rog, SD Novinar, SD Unior Celje, SD Vrhnika, SK Dol Ajdovš
čina;
1. Uvod in Otvoritev Zbora in izvolitev organov zbora ob 17.30 uri; J. Koš
ir
V pozdravnem nagovoru je predsednik panoge povedal, da je sklicani Zbor izreden-programski, zaradi sprejetih sklepov
na zadnjem sestanku Zbora, izpolnitve programskih obvez njegove kandidature in zaradi prilagoditve dokumentov o
organiziranosti in delovanju panoge glede na spremembe statuta SZS.
Predstavljenemu je sledila ustanovitev delovnega predsedstva. Prisotni na Zboru so soglaš
ali, da kot predsednik Odbora
in Zbora vodi delovno predsedstvo Jure Koš
ir, zapisnik Roman Šturm. Overovitelja zapisnika sta Marko Rataj in Boš
tjan
Bož
ič
.
Po imenovanju verifikacijske komisije v sestavi: Bizjak Jož
e, Tugo Marinč
ek, Leon Marjan Mož
ina predsednik Zbora na
podlagi poroč
ila komisije ugotovi, da je na Zboru prisotnih 13 predstavnikov druš
tev in klubov s skupno 34 glasovi od
104 mož
nih, kar po drugem odstavku 5. č
lena poslovnika o delu panoge zagotavlja sklepč
nost Zbora.
V nadaljevanju seje je predsednik prebral dnevni red kateri je bil soglasno sprejet.
Po sprejemu dnevnega reda je predsednik panoge Jure Koš
ir poroč
al prisotnim, kako so bili sprejeti sklepi na zadnjem
Zboru izvrš
eni. Koš
ir je povzel:

Za obravnavanje in sprejem finanč
nega nač
rta AD je Zbor je pooblastil Odbor. O tej to č
ki Koš
ir seznani prisotne z
vsebino sestanka na temo finanč
nega nač
rta AD s predsednikom Lovš
etom in dejstvi, kako je priš
lo do ustvarjanja
finanč
nega primanjkljaja na strani odlivov. Direktor SZS Vojsk je na sestanku zadnjega Odbora podrobneje predstavil
celotno finanč
no situacijo na nivoju zveze in deležalpskih disciplin v odnosu z ostalimi panogami.
Na vpraš
anje, kako je s sofinanciranjem s strani tekmovalcev, je predsednik pojasnil, da je bil sklenjen predhodni
dogovor s tistimi tekmovalci , ki potujejo na juž
no poloblo, da plač
ajo letalsko karto.
Predsednik panoge Koš
ir je ponovil sklep Odbora, da bodo morali odgovorni trenerji do konca sezone zmanjš
ati
programe za cca 6,5% celotnega proračuna, kar znese 115.000,00 €.
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S poročilom in obravnavo 3 toč
ke dnevnega reda se bo zaključ
ilo delo zač
asnih delovnih teles z izjemo dela skupine za
NPŠŠC.

Nač
rt alpskih reprezentanc za sezono 2010/2011 je bil potrjen, tako kot tudi prestop Aleka Glebova.
Po sprejemu zapisnika zadnje seje Zbora se je seja nadaljevala po toč
kah dnevnega reda:
3. Potrditev pravilnikov in poslovnika panoge:

V nadaljevanju glede gradiv prisotnim pojasni, da je č
lan komisije Igor Jarc prvičpredstavil in pojasnil gradivo č
lanom
Odboru, dne 18.10.2010. Takrat so se seznanili z gradivom zač
asnih delovnih teles. Sklep takratnega Odbora je bil, da
č
lani Odbora v roku 14 dni posredujejo pripombe na obravnavano gradivo zač
asnih delovnih teles, nakar bo zač
asno
delovno telo v roku 14 dni po prejetju pripomb pripravi gradivo za obravnavo in sprejem na Odboru ter Zboru in ga bo
posredoval druš
tvom ter objavil na spletni strani SZS. Rok oddaje pripomb se je naknadno podaljš
al š
e za 14 dni. Pred
drugo obravnavo gradiv dne 1.12.2010 je predsednik panoge seznanil prisotne s proš
njo, da se komisiji, ki obravnava
projekt nacionalnih panož
nih š
olskih in š
portnih centrov, podaljš
a rok za oddajo dela, zaradi dokonč
anja nač
ina prehoda
v obdobju 3 let glede na izkazan interes centralne in vzhodne regije po vključ
itvi v sistem NPŠŠC. V ta namen se je
predstavnikom omenjenih regij posredovalo gradivo iz katerega izhajajo potrebna dela za vzpostavitev pogojev
delovanja centra, ki ga je za uporabo SZS že izdelal č
lan komisije Borut Hrobat. Predstavnika omenjenih regij, bosta v
roku 1 meseca posredovala izhodiš
č
a za NPŠŠC.
Ob koncu pojasnil je Zbor po krajš
i razpravi sprejel sklep.
Sklep : Zbor je obravnaval in potrdil pravilnike in poslovnika panoge .
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Uvodoma Koš
ir pove, da se je dan prej udelež
il sestanka zveze druš
tev zahodne regije ter ga ocenil zelo pozitivno ter
izpostavil, kako pomembno je, da se druš
tva kot osnovna enota zavedajo, da so del sistema iz katerega izhaja celotna
organiziranost.

4. Potrditev kriterijev za alpske reprezentance v sezoni 2011/12; M. Verdnik
Strokovni vodja panoge Miha Verdnik je pojasnil izhodiš
č
a in razloge za nove kriterije v sezoni 2011/2012 ter vlogo
č
lanov strokovnega sveta pri sestavi predhodno objavljenega predloga.
Zbor je imel pripombo glede š
olskih ocen, ki so bile na mestu in pomanjkljivost so tudi ž
e odpravljene.
Ob koncu pojasnil je Zbor po krajš
i razpravi sprejel sklep.
Sklep : Zbor je obravnaval in potrdil kriterije alpskih reprezentanc za sezono 2011/12.
5. Vloga za vključitev discipline smuč
arski kros v panogo za alpsko smučanje
V uvodni predstavitvi vloge je Jure Koš
ir ponovi stališ
č
e Odbora in sklep s prejš
ne seje Odbora, kjer je bilo sklenjeno, da
se vloga discipline smuč
arski kros za vključitev v panogo za alpsko smuč
anje uvrsti v gradivo za Zbor panoge.
Predsednik pove, da so v razpravi č
lani Odbora postavili vpraš
anja, kakš
na so prič
akovanja predstavnikov discipline
smuč
arski kros tudi glede financ in kako se bo organizacijsko uredil status znotraj organiziranosti alpskih disciplin in
pododborov (odloč
anje v Odboru). Na Odboru prisotni Filip Flisar je prisotnim v kratkem predstavil disciplino in
prič
akovanja, ki niso v smislu finanč
ne pomoč
i ampak predvsem v smislu boljš
e organiziranosti in ureditve boljš
ega
statusa znotraj OKS (kategorizacije- prehod v viš
jo kategorijo). Predsednik panoge Koš
ir pove, da je pojasnil, da se bo v
primeru potrditve na Zboru umestilo disciplino smuč
arski kros v panogo za alpsko smučanje kot pododbor, kot so ž
e
sedaj umeš
č
eni karving in hitrostno smuč
anje ter smuč
anje invalidov. Pojasnil je, da so pododbori brez glasovalne
pravice ter organizacijsko in finanč
no samostojni, brez sredstev iz naslova alpskih disciplin. K povedanemu je M. Vojsk
dodal, da se bo potrebno dogovoriti s služ
bo trž
enja o načinu trž
enja in reklamiranja sponzorjev smuč
arskega krosa ter
o kandidiranjih na javna sredstva.
Po pojasnilu Koš
irja o zaključ
kih pretekle seje Odbora so se prisotni ob koncu razprave strinjali, da podpirajo vključ
itev
discipline v panogo kot pododbor za smuč
arski kros.
Sklep:
Zbor je obravnaval vlogo in potrdil vključ
itev discipline smučarski kros v panogo za alpsko smuč
anje kot pododbor za
smuč
arski kros.
6.

Razno:

V sploš
ni razpravi, ki je sledila, so se prisotni dotaknili različ
nih tem s področ
ja otroš
kega in mladinskega programa v
povezavi s sistemom tekmovanj, š
olanja in izobraž
evanja kadrov, vpliva starš
ev na delo trenerjev, sodelovanje
trenerjev s š
olskimi pedagogi itd. Strokovni vodja panoge Verdnik je prisotnim pojasnil, da so obravnavana področja ž
e
vključ
ena v pripravi novih nač
rtov in da se strinja, da je potrebno posebno pozornost nameniti izpostavljenim
problemom.
Sestanek Zbora se je končal ob 18.30 uri
Zapisal: Roman Šturm

Overovitelja: Marko Rataj in Bostjan Bož
ič
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