ZAPISNIK 5. sestanek ZBORA za alpske discipline, 1.06.2011, ki je bil v prostorih SZS

naslov • address

OK Planica / Organizing Committee Panica
tel. +386 (0)4 588 70 60
fax +386 (0)4 588 70 66
Smučarska Zveza Slovenije / Ski Association of Slovenia
Parmova 33, SI-1000 Ljubljana , Slovenija
tel. +386 (0)1 280 18 06

2. Uvod predsednika Odbora in Zbora; Jure Košir
Predsednik panoge je v nagovoru prisotnim dejal, da Zbor začenja z delom tam, kjer je končal na zadnjem
sestanku, kjer iz znanih razlogov ni bilo moč obravnavati in tudi ne potrditi tako finančna poročila, kot
finančne načrte in z njimi povezane plane (število in sestavo) ekip.
Izrazil je zadovoljstvo ob potrjenem finančnem načrtu, ki ga je obravnaval in sprejel IO SZS (30.maja) ter
hkrati prenesel zahvalo predsednika SZS, ker so predsedniki društev pokazali razumevanje in potrpljenje
pri čakanju ob sprejemanju finančnega plana. V nadaljevanju je pozdravil trenerja T. Maze, A. Massija in
izrazi obžalovanje, da se s Tino Maze nista udeležila zaključka sezone AD, hkrati pa je pozitivno ocenil
prispevek A. Massija na trenerskem seminarju, kjer je s svojim prispevkom doprinesel k nadaljnem
razvoju smučanja.

naslov • address

V nadaljevanju, se je seja Zbora nadaljevala po točkah dnevnega reda

davčna št. / VAT reg. nr. SI82837325
matična št. / reg. nr. 5137888
TRR / account nr. 27000-0000045574

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 programski in skladen s
poslovnikom AD. Povedanemu 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 Vinko Novak, predsednik
Zbora na podlagi poročila komisije ugotovi, da je na Zboru prisotnih 21 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 4 Zboru izvršeni. Ugotovil je, da je bil zadnji 4 . Zbor v prostorih GZS 12.maja. 2010, na katerem
se je obravnavalo in potrdilo vsebine iz objavljenega zapisnika.

statutarni podatki • legal data

Zapisnik po dnevnem redu:
Prisotni so bili predstavniki sledečih društev in klubov:
ASK Fužinar,ASK Kranjska Gora, ASK Triglav Kranj, PDT Blejska Dobrava, SK Alpetour Šk. Loka, SK Bled,
SK Branik Maribor, SK Črna, SK Gozdnik Žalec,SK Idrija, SK Kristianija, SK Olimpija, SK Radovljica, SK
Slovenj Gradec, SK Velenje, SK Zagorje, SD Krka Rog, SD Novinar, SD Unior Celje, SD Vrhnika, SK Dol
Ajdovščina; Po začetku se pridruži Zboru še predstavnik SD Domžale.

3. Obravnava finančnega poročila 10/11 in finančnega načrta 11/12; M. Vojsk, A. Kopač
Uvodoma je direktor SZS predstavil spremembe, ki so nastale z njegovim prihodom in organigram SZS v
katerem je opisal sistem organiziranosti s pripadajočimi nalogami po posameznih sklopih. Nadalje je M.
Vojsk prisotnim podal tudi informacije v zvezi novega statuta SZS, skupščine SZS ( 3. Novembra),
lastninskega deleža SZS v športni loteriji, zavarovanj in modre kartice, ter druge vsebine pri katerih je bil
kot direktor vključen pri izvajanju. Povzel je tudi finančne tokove in situacijo lanskega negativnega
društvenega sklada, ter izpostavil, da je prvenstveni namen zveze, podpora športu in tekmovalcem. V
razpravi je sodeloval tudi A. Kopač, ki je zadolžen za nadzor porabe sredstev na nivoju cele SZS. Prisotne
je seznanil s poročilom delovanja IO-ja v katerem je opisal dosedanje delovanje vodstva in opravljeno
delo ter finančno situacijo po panogah znotraj SZS ter strukturo zaposlenih na zvezi in zunanjih
sodelavcev. Prisotne je seznanil s finančnim poročilom za sezono 2010/2011, ki je še v reviziji in bo
posredovano skupščini SZS. Vojsk in Kopač sta v nadaljevanju predstavila finančni načrt panoge za AS, ki
0
na stroškovni strani predstavlja za sezono 2011/2012 2.350.000,00 € od tega je namenjenih 1.350.000 Izbrisano:
za
sprejete programe (funkcionalni stroški).
Glede trženja pokrival, je predsednik Zbora J. Košir dejal, da se je o višini in načinu odmene za trženje
pokrival s tekmovalci še potrebno dokončno dogovoriti, kar je potrdil tudi strokovni vodja V. Makuc, ki je
dejal, da s tekmovalci še potekajo dogovori. Prisotni so izrazili pomisleke, kaj storiti v primeru, da
predvidenih sredstev ne bo zagotovljenih, ali bo šlo ponovno za krčenje programov ali bo vodstvo
prevzelo riziko nase oziroma bo šlo za kak drug ukrep. Direktor Vojsk je na zastavljeno vprašanje
odgovoril, da obstaja velika verjetnost, da bodo finančna sredstva zagotovljena v načrtovanem obsegu.

A. Massi je izpostavil ob vprašanju v čem je razlika med prejšnjim vodstvom in sedanjim, da je krčenje
programov med sezono lahko zelo nevarna zadeva, saj se s zmanjšanjem števila v trenerskem timu
zmanjša kvaliteta in obseg dela. K povedanemu je predsednik panoge Košir dodal, da so alpske discipline
po številu trenerjev kadrovsko podhranjene.
Prisotni so se v razpravi strinjali, da se ne sme varčevati na račun vsebine, kvalitete še manj pa na račun
Izbrisano: v
organizacije dela v ekipah in da je letošnja situacija glede razumevanja financ kaj imamo na voljo in kaj
potrebujemo za program podobna lanskoletni. S povedanim se J. Košir ni strinjal, saj je bila situacija v
lanskem letu zmedena in ko se je šlo s porabo čez mejo, se je bilo potrebno zavestno odločiti, da se delo
nadaljuje skozi pripravljalno obdobje, nakar je sledil varčevalni program. V. Makuc je poudaril, da je
potrebno imeti v mislih, da so programi naravnani na temelj primerljivosti in kvalitete za 6 tekmovalcev
in zadostno število trenerjev, kjer načrt predvideva tudi participacijo tekmovalcev na dva meseca.
Razpravljalci so se strinjali, da je potrebno v takšni situaciji ob tako minimalnih programih ukrepati tudi
na drugih segmentih panožne zveze in znižati plače zaposlenih in zmanjšati število zaposlenih na zvezi.
Razlika med funkcionalnimi stroški disciplin in ostalimi stroški je premalo transparentna. Prav tako so
Izbrisano: d
bili prisotni mnenja, da so porušena razmerja med plačami zaposlenih na zvezi in pogodbenimi sodelavci
(trenerji). Direktor zveze M. Vojsk je pojasnil, da je za stroške plač in pogodb 12 zaposlenih na SZS (6
poslovna podpora, 6 na posameznih panogah) namenjenih 613.000 €. Člani Zbora so dali pobudo vodstvu
SZS, da stalno zaposleni in vodstvo zveze delijo enako usodo zunanjih sodelavcev-trenerjev, ko gre za
zamude pri izplačilu plač.
Ob koncu razprave so prisotni na Zboru sprejeli sledeča sklepa:
Sklep 1:
Člani Zbora so obravnavali in potrdili finančno poročilo alpskih disciplin za sezono 2010/11.
Sklep 2:
Člani Zbora so obravnavali in potrdili finančni načrt alpskih disciplin za sezono 2011/12.
4. Obravnava in potrditev programov panoge za AS 2011/2012; J. Košir, V. Makuc;
Uvodoma je V. Makuc dal pobudo, da se glede na 18 prejetih pritožb od 12 društev, posebej obravnava
vsakega od načrtov ekip in njihovo sestavo. Pred obravnavo sta J. Košir in V. Makuc povzela izhodišča AD,
kjer je navedeno, da se velikost ekip določi tudi na podlagi razpoložljivih finančnih sredstev.
Vlado Makuc, strokovni vodja alpskih disciplin je predstavil in pojasnil ekipe, kot jih je strokovni svet v
svojem predlogu postavil. Povzel je vsebine osemnajstih pritožb, katere so razen v dveh primerih zavrnili,
tako da so ekipe sestavljene tako kot trenerji in strokovni svet smatrajo, da so v njih taki tekmovalci/ke,
ki lahko glede na razpoložljiva sredstva, ki so omejena, maksimalno napredujejo in dosegajo tudi
pričakovane rezultate na tekmah.
V razpravi so prisotni pozvali strokovni svet, da se do naslednje sezone temeljito pripravijo novi kriteriji,
saj se je že med sezono in po sezoni, ko so se sestavljale ekipe, izkazalo, da so bili lanskoletni kriteriji v
določeni meri neustrezni. Glede na to, da so imeli določeni predstavniki klubov željo, da sodelujejo pri
izdelavi kriterijev, je naloga strokovnega sveta, da kriterije pripravi zdaj, v tem zgodnjem pripravljalnem
obdobju, jih da v razpravo klubom in od njih dobi povratne informacije, ter jih potem dejansko pred
sezono dovolj zgodaj objavi.
V razpravi, ki se je odvijala pri vsaki od ločenih predstavitev načrtov in sestavi ekip so člani zbora
glasovali in potrdili predstavljene ekipe s posameznimi pripombami (priloga).
Sklep :
Člani Zbora so obravnavali in potrdili programov panoge za AS 2011/2012.
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5. Predlogi in pobude
- Prošnja Bernard Vajdič
Zbor panoge se je seznanil s prošnjo Bernarda Vajdiča za prestop v drugo nacionalno smučarsko zvezo.
Prošnja Vajdiča je bila, da SZS ne nasprotuje njegovi želji, da bo nadaljeval svojo športno kariero v drugi
državi.
Po krajši obravnavi je Zbor za alpske discipline ugotovil, da gre za enaka izhodišča, kot jih je imel Alek
Glebov v svojem primeru prestopa in v primeru, da med SZS in Bernardom Vajdičem ni nobenih odprtih
obveznosti, Zbor sprejema sklep:
Zbor za alpske discipline soglaša, da se Bernardu Vajdiču ne nasprotuje pri njegovi želji za prestop.
- Sprememba Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev
Zbor se je seznanil s sklepom Odbora panoge, da se za namen sklepanja sponzorskih pogodb spremeni
Pravilnik o pravicah in dolžnostih tekmovalcev, v tistem delu, ki govori o trženju pokrival in čelad
tekmovalcev in tekmoval.
- Predlog za komisijo za homologacijo prog in objekte
Predsednik panoge je ob izgubi dolgoletnega sodelavca Odbora in predsednika stalnega delovnega telesa
za homologacije prog ter komisarja FIS Andreja Klinarja, predlagal Zboru, da njegovo delo nadaljuje
Dušan Gorišek. Dušan Gorišek je bil član državne reprezentance v hitrih disciplinah, član izobraževalne
Izbrisano: V
vrste ZUTS sedaj pa je aktiven mednarodni delegat s primernimi strokovnimi znanji.
Zbor je soglasno potrdil predlog in sprejel sklep: Dušan Gorišek je potrjen za predsednika stalnega
delovnega telesa v Odboru panoge in je predstavnik SZS v odboru za proge pri FIS.
Sestanek Zbora se je končal ob 22.35 uri
Zapisal: Roman Šturm

Overovitelja: Marko Rataj in Bostjan Božič
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