ZAPISNIK 4. sestanek ZBORA za alpske discipline, 12.05.2011, ki je bil v prostorih GZS

Zapisnik po dnevnem redu:
Prisotni so bili predstavniki sledečih društev in klubov:
ASK Kranjska Gora, ASK Triglav Kranj, PDT Blejska Dobrava, SK Alpetour Šk. Loka, SK Bled, SK Branik
Maribor, SK Črna, SK Nova Gorica, SK Olimpija, SK Radovljica, SK Velenje,SK Zagorje,SD Ajdovščina, SD
Domžale, SD Krka Rog, SD Trbovlje, SD Unior Celje, SD Vrhnika, SK Dol Ajdovščina; po začetku se
pridružita Zboru še predstavnika SK kristijanija in SD Novinar.
1. Uvod in Otvoritev Zbora in izvolitev organov zbora ob 17.30 uri; J. Košir
V pozdravnem nagovoru je predsednik panoge povedal, da je sklicani Zbor reden letni in sklican skladno s
poslovnikom AD. Predstavljenemu je sledila ustanovitev delovnega predsedstva. Prisotni na Zboru so
soglašali, da kot predsednik Odbora in Zbora vodi delovno predsedstvo Jure Košir, zapisnik Roman Šturm.
Overovitelja zapisnika sta Marko Rataj in Boštjan Božič.
Po imenovanju verifikacijske komisije v sestavi: Bizjak Jože, Karel Truglas in Leon Marjan Možina
predsednik Zbora na podlagi poročila komisije ugotovi, da je na Zboru prisotnih 20 predstavnikov
društev in klubov s skupno 48 glasovi od 104 možnih, kar po drugem odstavku 5. člena poslovnika o delu
panoge zagotavlja sklepčnost Zbora.
V nadaljevanju seje je predsednik prebral dnevni red kateri je bil soglasno sprejet.
Po sprejemu dnevnega reda je predsednik panoge Jure Košir poročal kako so bili sprejeti sklepi na
zadnjem 3 Zboru izvršeni. Košir je povzel:

Ugotovil je, da je bil zadnji 3 . Zbor v prostorih GZS 16. 12. 2010, na katerem se je obravnavalo in
potrdilo vsebine iz zapisnika:
Potrditev pravilnikov in poslovnika panoge:
Sklep : Zbor je obravnaval in potrdil pravilnike in poslovnika panoge .
Potrditev kriterijev za alpske reprezentance v sezoni 2011/12;

Sklep : Zbor je obravnaval in potrdil kriterije alpskih reprezentanc za sezono 2011/12.
Vloga za vključitev discipline smučarski kros v panogo za alpsko smučanje

Sklep: Zbor je obravnaval vlogo in potrdil vključitev discipline smučarski kros v panogo za alpsko
smučanje kot pododbor za smučarski kros.
V nadaljevanju, se je seja Zbora nadaljevala po točkah dnevnega reda
2. Uvod predsednika Odbora in Zbora; Jure Košir
V uvodu je predsednik panoge seznanil prisotne z vsebinami s sestanka IO SZS (11.05.), ki žal ni prinesel
potrditve finančnega načrta za naslednjo sezono, oziroma ni prinesel vseh pričakovanih sklepov. IO je
sprejel sklep, da AD lahko obročno sanirajo nastalo razliko (300.000 €) v treh letih. V trenutni situaciji je
zagotovljenih 1.850.000 € od potrebnih 2.100.000€ od katerih predstavljajo funkcionalni stroški
1.200.000 € za izvedbo minimalnega programa, ki še omogoča izvedbo sezone 2011/2012. Ponovil je
trdna zagotovila predsednik Lovšeta, da bo razlika zapolnjena z novimi sponzorji s katerimi že potekajo
razgovori. Zaradi navedene situacije IO-SZS ni sprejel finančnega načrta SZS niti alpskih disciplin. Glede
na navedeno Košir predlaga, da Zbor obravnava in potrdi samo točke, ki se nanašajo na poročila. Vsebine,
ki se nanašajo na načrte, se obravnava takoj po sprejetem finančnem načrtu, kar je načrtovano do konca
meseca maja (sestanek IO SZS, 31. 05. 2011). Po uvodu je Zbor sprejel sklep.
Sklep: Dan po seji IO SZS, ki je predvidena 31. 05. 2011, bo sestanek Zbora panoge za alpsko
smučanje.
V nadaljevanju daljše razprave, ki je sledila so predstavniki ugotovili, da so Alpske discipline z zadnjo
reorganizacijo ostale brez vpliva na opravljanje zelo pomembnih nalog, katere se nanašajo na
zagotavljanje finančnih sredstev in izdelave finančnih načrtov in finančnih poročil. Ugotovitev je bila, da
skupne službe niso opravile svojih nalog (zagotovitev zadostnih sponzorskih sredstev, priprava finančnih
poročil, priprava finančnega plana,...). Panoga za alpsko smučanje se je znašla v situaciji, ko v prvi tretjini
nove smučarske sezone, najvišji organ Alpskih disciplin – Alpski zbor ne more opraviti svojih glavnih
nalog in sicer obravnavati in potrditi finančnega načrta in s tem povezane potrditve sestave reprezentanc
in njihovih programov. Nedopustno je tudi stanje, da Finančnega načrta za sezono 2011/12 še ni, saj vsa

dela že potekajo. Izvajalci - trenerji, ki izvajajo treninge tekmovalcev, so upravičeni do plačila, ne glede na
to, ali je z njimi že sklenjena pogodba ali ne, saj s tem, ko Zveza sprejema njihovo delo, nastajajo "elementi
delovnega razmerja". V sled navedenega je Zbor sprejel sklep.
Sklep: Zbor alpskih disciplin poziva predsednika SZS in IO SZS, da se ponovno preveri
organiziranost,
pristojnost
in
odgovornost,
zlasti
pa
medsebojno
sodelovanje
posameznih organov SZS, ki sledijo novemu statutu.

3. Obravnava in potrditev finančnega poročila 2010/2011; M. Vojsk;
V razpravi, ki je sledila iz razloga odsotnosti direktorja SZS, so se predstavniki društev strinjali, da je
njegova odsotnost pri točki, ki se nanaša na obravnavo in sprejem poslovnega poročila 2010/11, na
zboru nedopustna, v kolikor gre za neopravičeno odsotnost. Poraja se vrsta vprašanj, saj se do sedaj še ni
zgodilo, da bi bil pod vprašajem obstoj panoge nacionalnega interesa. Zbor alpskih disciplin ugotavlja, da
je bilo nastajanje primanjkljaja na alpskem delu znano že od avgusta 2010, vendar se je zaradi slabe
organiziranosti in očitno slabe komunikacije med posameznimi organi SZS in izvajalci, večalo.
Predstavniki društev pozivajo predsednika SZS, da zboru pojasni ukrepe, ki sledijo tovrstnim kršitvam
preden se postavi vprašanje nezaupnice direktorju SZS na IO SZS.

4. Obravnava in potrditev poročil panoge za AS 2010/2011; J.Košir, V. Makuc;
Uvodoma je predsednik strokovnega sveta in strokovni vodja alpskih disciplin Vlado Makuc povzel
poročilo svojega predhodnika, nakar je prisotnim predstavnikom predstavil že obravnavana in na spletni
strani objavljena poročila ekip, ki so jih napisali odgovorni trenerji. Vsako od poročil se je obravnavalo
nakar so prisotni podali svoje pripombe in predloge ter stališča društev, katerih predstavniki so bili.
Navedene pripombe in stališča je strokovni vodja zabeležil in jih bo kjer bo smiselno vključil pri načrtih.
Predstavnika SD Črna in ASK Kranjska Gora sta izrazila pričakovanje, da bo Zbor seznanjen tudi s
poročilom ekipe T. Maze.
Sklep: Zbor je obravnaval in potrdil poročila 2010/11 panoge za AS .
5. Obravnava in potrditev programov 2011/2012 panoge za AS; J.Košir, V. Makuc;
Po danem uvodu predsednika panoge in strokovnega vodje panoge, kjer so bili pojasnjeni kriteriji, način
in uporaba strokovnega mnenja ter razlogi, ki so vodili k podanemu predlogu, je Zbor končal sejo s
sklepom, da se predmetno točko dnevnega reda obravnava in potrdi na dogovorjeni seji Zbora dne 01. 06.
2011 v prostorih SZS.

Sestanek Zbora se je končal ob 20.45 uri
Zapisal: Roman Šturm

Overovitelja: Marko Rataj in Bostjan Božič
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