7. sestanek Odbora za alpske discipline, 21.04.2011

Zapisnik 7 seje Odbora za alpske discipline z dne: 21.4.2011; GZS, Dimičeva, Lj
Začetek ob 17.00 uri. Zaključek ob 00.30,22.04.2011.
Prisotni:
Gojmir Klinar, Mitja Kumar, Tugo Marinček, Matjaž Vrhovnik, Bojan Špik, , Hribar Zvone, Marko Rataj,
Marko Bucik, Janez Dekleva, Karel Truglas, Marko Arnež, Vlado Makuc, Roman Šturm, Jure Košir.
Ostali prisotni:
Matija Vojsk, Primož Ulaga, Andraž Kopač, Kabaj Aleksander, Aleš Vidic, Janez Šmitek, Boštjan Božič;
Miro Stipič, Drago Drev, Kobal Janez;
Opravičili odsotnost: Matjaž Kranjc, Šadl Franko, Jože Horvat, Jurij Rupnik, Gregor Benedik;
Po dnevnem redu:
1. Uvod; J. Košir
Po otvoritvi seje je predsednik ugotovil prisotnost zadostnega števila članov za veljavno odločanje.
Prebran predlog spremembe redosleda točk dnevnega reda (združi se obravnavanje točk P. Ulage in
A.Kopača nato pa Odbor obravnava ostale točke dnr) so prisotni člani soglasno potrdili. Predsednik je
seznanil prisotne z izvedenimi sklepi:
- Pritožba NPR. Jurij Rupnik
Sklep: Pritožbo NPR obravnava tekmovalna komisija in pripravi poročilo do naslednje seje Odbora.
Na sestanku komisije TD in sodnikov je bil sprejet sklep, da se odločitev žirije o diskvalifikaciji
tekmovalca potrdi, pritožba NPR pa zavrne. Žirija je pri svoji presoji zavzela stališče, da izjave
trenerjev brez konkretnih dokazov (npr. video posnetek) niso močnejši dokaz od odločitve sodnice
pri vratcih, potrjene z njeno ponovno izjavo v času obravnave protesta in risbo na sodniškem kartonu.
Žirija pri odločitvi o diskvalifikaciji in obravnavi protesta proti diskvalifikaciji ni ravnala v nasprotju s
pravili FIS in je odločila v okviru svojih pristojnosti.
- Članstvo v modri kartici in poslovanje MK.Karli Truglas;
Sklep: Predsednik Odbora zastavi vprašanje na IO SZS. V izvajanju.
- Problematika zagotavljanja količke za izvedbo državnih tekmovanj. Gojmir Klinar.
Sklep: Za izvedbo državnih tekmovanj FIS zagotoviti ustrezno število količkov. V izvajanju.
Po prejetih informacijah so prisotni sprejeli zapisnik šeste seje Odbora
V nadaljevanju seje je potekala razprava na obe združeni točki dnevnega reda.
2. Obravnavanje in analiza finančnega stanja v sezono 10-11 in finančni plan v sezoni 11-12;
Obravnavanje in analiza trženja v sezoni 10/11 in programa trženja za 11/12;
M. Vojsk in A. Kopač; P. Ulaga;
V začetku razprave je J. Dekleva izpostavil vprašanje, glede na zapisnik zadnje seje Odbora, kater
številke držijo. J. Košir prisotnim pojasni, da držijo številke, ki jih je navedel predsednik SZS. M. Vojsk
je prisotne spomnil na njegovo že pred časom posredovano gradivo v katerem razlaga način in zneske
razporejanja stroškov panoge za alpsko smučanje. Spomni tudi na sklep IO-ja (jan 2011), da se minus
AD (300.000 €) prenese v novo sezono (2011/2012). J.Košir pove, da so ekipe in programi ekip
izdelani za znesek 1.200.000 € funkcionalnih stroškov na enak način, kot je imel izdelano to M.
Šarabon v sezoni 2009/2010. Ponovno poudari, da so po pogovorih s predsednikom SZS in
direktorjem, izdelani programi minimum za obstoj slovenskega smučanja, kar predstavlja znesek
1.200.000 € funkcionalnih stroškov.
Na vprašanje B.Špika, so predsednikova zagotovila predmetnega zneska (1,2 M) realen priliv ali vizija,
mu predsednik panoge Košir odgovori, da verjame besedam predsednika SZS. Glede na različno
metodologijo razporejanja stroškov panoge, se ponovno postavlja vprašanje, koliko denarja je za
funkcionalne stroške ekip. Mnenje M. Vojska je, da glede to, da on odgovarja za poslovanje hiše, da je
merodajna metodologija štirih skupin stroškov (Direktni stroški ekip, Drugi stroški ekip, splošni
stroški panoge in Stroški trženja), kot jo je direktor SZS že posredoval članom Odbora.
A.Kopač navede, da so za planiranje načrtov ekip na voljo tri možnosti:
a. 540.000 € brez samoprispevka tekmovalcev, b. 691.000 € s samoprispevkom ter c. 890.000 € ob
predpostavki odloga plačila dolga za dobo 3 let.

P. Ulaga pojasni, da bo po njegovi evidenci trženje zbralo cca 1.050.000 € od sponzorjev za AD.
M. Vojsk pojasni, da so ocenjeni splošni stroški panoge nekaj čez 100.000 €. J. Šmitek pove, da je
sramota, da se v hiši vodilni niso sposobni dogovoriti koliko je dejanskega denarja za programe ekip.
Kot trener je pred sezono (aprilski trening) vedno hotel vedeti, koliko denarja je na voljo za program
ekipe.
M. Kumar meni, da predmetne vsebine niso pripravljene primerno in da o predlogih ne morejo
odločati. V kolikor v hiši odgovorni niso sposobni uskladiti programov, predlaga, da se v to vključijo
člani Odbora (po en iz vsake regije).
Sklep: Predstavniki regij se sestanejo z M. Vojskom in A. Kopačem z namenom uskladitve finančnega
plana (funkcionalnih stroškov).
Z. Hribar pove, da razume direktorja, hkrati pa meni, da je potrebno pridobiti pisno zagotovilo
predsednika SZS, da bodo sredstva za funkcionalne stroške (1.200.000 €) dejansko zagotovljena. P.
Ulaga opozori na nesorazmerje med dejanskimi sredtvi za šport in velikostjo in stroški celotne Zveze.
Mnenju se pridružuje tudi J.Košir, ki pove, kakšno razmerje bi bilo vzdržno za panogo AS. ( min 80% za
programe, max. 20% za režijo in pool, ter max 5% od panoge za funkcioniranje SZS).
V nadaljevanju daljše razprave so člani Odbora z ločenim glasovanjem soglasno sprejeli še sledeče
sklepe:
1. Sklep: Prispevek tekmovalca-tekmovalke , ki je član ene od ekip AD za sezono 2011/2012
znaša 5.000 €, pod pogojem, da je s strani vodstva SZS zagotovljen znesek 1.200.000 € za
funkcionalne stroške ekip. V primeru zagotovitve večjega zneska, se temu primerno zmanjša
znesek prispevka.
2. Sklep: Za namen sklepanja sponzorskih pogodb se spremeni Pravilnik o pravicah in dolžnostih
tekmovalcev, v tistem delu, ki govori o trženju pokrival in čelad tekmovalcev in tekmoval.
3. Sklep: V primeru neizpolnjenih pogodb in nepodpisanih aneksov se opravi pobot za nastale
obveznosti do konca sezone 2010/2011.
4. Sklep: Sprejeti sklepi (1,2 in 3) niso veljavni v kolikor IO-SZS ne potrdi, da je za programe
(funkcionalne stroške AD) na voljo 1.200.000 €.
5. Sklep:Trženje SZS pripravi poročilo in načrt za sodelovanje z opremljevalci AD.
6. Obrvnava poročil 2010/2011 panoge za AS; J.Košir, V. Makuc;
Predsednik panoge, pozove prisotne, da podajo kratko poročilo o delovanju stalnih delovnih
teles.
6.1 Poročila predsednikov stalnih delovnih teles;
6.2 Poročila predsednikov pododborov (posredujejo naknadno);
6.3 Poročila alpskih disciplin po ekipah;
Po daljši razpravi ob predstavitvi poročil so člani Odbora sprejeli sledeče sklepe:
Sklep 1: Predsednik panoge J. Košir pred sestankom IO-ja SZS organizira sestanek članov Odbora s
predsednikom SZS T. Lovšetom.
Sklep 2: Člani odbora so se seznanili s poročili in sklenili, da so poročila primerna za obravnavo in
sprejem na Zboru.
Sklep 3: Predsednik panoge na naslednji seji IO-ja pozove vodstvo SZS, da poda odgovore na
vprašanja, ki so jih zastavili člani Odbora na sestanku 21.4.2011. Vprašanja so: kakšen strošek
predstavljajo posamezniki znotraj skupnih služb SZS in kakšen strošek predstavlja celotna izvedbafunkcioniranje Modre kartice.
Ob 20.40 se seja prekine, nakar se člani Odbora preselijo na sedež SZS, Podutiška 146.
Ob 21.00 se seja Odbora nadaljuje v prostorih SZS.
7. Obrvnava programov 2011/2012 panoge za AS; J.Košir, V. Makuc;
7.1 Programi predsednikov stalnih delovnih teles;
7.2 Programi predsednikov pododborov; (posredujejo naknadno)
7.3 Programi alpskih disciplin po ekipah;
Po daljši razpravi in argumentih predstavljenih s strani predstavnikov regij in vodstva AD so člani
Odbora sprejeli sklepe:
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Od 7.1
Sklep: Člani odbora so se seznanili s programi in sklenili, da so programi primerni za obravnavo in
sprejem na Zboru.
Od 7.3
Sklep1: Člani odbora so se seznanili s programi in sestavo ekip tekmovalcev in trenerjev ter
sklenili, da so programi in sestava ekip primerni za obravnavo in sprejem na Zboru.
Sklep2: V primeru odločitve Nine K. Mihovilovič, da se odloči nastopati za drugo državo, je stališče
Odbora, da se ji omogoči prestop pod enakimi pogoji, kot jih je izpolnjeval A. Glebov.
8. Razno.
- PŠŠ – panožne športne šole: Glede na dejstvo, da se štiriletni načrt MŠŠ za PŠŠ konča februarja
2012 bo MŠŠ izdalo nov razpis in nove kriterije za kandidiranje. Ob navedenem, je stališče
strokovnega sveta, da morajo biti sofinancirani trenerji prerazporejeni po regijah tako, da bodo
enakomerno pokrivali program SZS. Sklep: strokovnemu vodji in strokovnemu svetu AD se naroči,
da pripravi izhodišča panoge in načrt Panožnih špotnih šol za 2012-2016. Rok : za sejo Odbora v
septembru 2011
- Predlog predsednika panoge, da se umesti točko dnevnega reda na Zboru, da Zbor glasuje o
zaupnici predsedniku panoge. Po pojasnilu J.Koširja, da želi, da se umesti točko dnevnega reda na
Zboru, da Zbor glasuje o njegovi zaupnici, ker J.Košir meni, da ni uspel izpolniti v kandidaturi
zastavljenih ciljev so člani Odbora predlog vzeli na znanje in po krajši razpravi in predstavitvi svojih
stališč podpore izrazili enotno podporo dosedanjemu delu predsednika panoge. Sklep: Predlog se
zavrne.
- Dnevni red Zbora in datum: 12. Maj. GZS, Dimičeva 13; ob 17.00 uri.
Sklep: Odbor potrdi termin Zbora in sprejme sledeče točke dnevnega reda:
1. Uvod; J.Košir,
2.

Obravnava in potrditev finančnega poročila 2010/2011; M. Vojsk;

3.

Obrvnava in potrditev poročil panoge za AS 2010/2011; J.Košir, V. Makuc;

4.
5.

Obrvnava in potrditev programov panoge za AS 2011/2012; J.Košir, V. Makuc;
Razno;
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