Zapis sestanka predstavnikov društev katerih člani-tekmovalci so vključeni v
reprezentančne programe.
Na povabilo predsednika panoge za alpsko smučanje Jureta Koširja so se sestanka dne
17.08.2011 ob 17.00 uri udeležili predstavniki 10 društev od skupno 16 društev, ki imajo
vključene svoje tekmovalce v program alpskih reprezentanc WC in EC.
Prisotni predstavniki društev: ASK Triglav Kranj – Borut Hrobat, PDT Blejska Dobrava- Miloš
Ferk, SK Alpetour Šk. Loka-Janez Dekleva, SK Bled-Stanko Svete, Darja Kurner in Marjan
Planinšek, SK Branik Maribor-Matjaž Kranjc, SK Črna-Rasto Ažnoh, SK Olimpija-Nina Pirnat,
SK Radovljica-Matjaž Šarabon, SK Slovenj Gradec-Jože Horvat, KUTS Tržič-Izidor Jerman ter
Karli Truglas predsednik pododbora za carving in hitrostno smučanje.
Prisotni predstavniki panoge za alpsko smučanje:Jure Košir, Vlado Makuc in Roman Šturm.
Prisotni predstavniki SZS: Barbara Kurner Čad, Matija Vojsk in Andraž Kopač.
Opravičili odsotnost in posredovali mnenje: ASK Kranjska Gora-Gregor Benedik, SD NovinarMitja Kumar, SD Unior Celje-Uroš Zupan, SK Nova Gorica-Marko Bucik.

V uvodu je Jure Košir ponovil vsebino pisma s katerim je pozval predsednike klubov k
sestanku. Prebral je tudi elektronska sporočila predsednikov ASK Kr. Gora in SD Novinar ter
prenesel mnenje F. Gartnerja o vlogi odgovornih trenerjev pri sestavi ekip.
V začetku razprave so bila izpostavljena neskladja, katera sredstva in v kakšni višini
predstavljajo alpski proračun. Po pojasnilu M. Vojska je skupni proračun alpskih disciplin 2,37
MEUR v katerem je računanih 1,2 MEUR funkcionalnih stroškov ekip AD, 150.000 €
prispevkov tekmovalcev ter 1,02 MEUR ostalih stroškov (Team to AM, dolg AD,..). Vsebina
razprav je potekala v smislu vprašanj in mnenj ter pobud prisotnih. Tako je Dekleva Janez
postavil vprašanje za vodstveno komercialni del SZS, kako je to mogoče, da je pri več kot 9
MEUR proračuna SZS, 150.000 € strateških v smislu nadaljevanja programa alpskih disciplin
in da je ta znesek na ramenih tekmovalcev. Vlado Makuc je prisotne predsednike klubov
seznanil o pogovorih, ki jih je imel s tekmovalci na temo pogodb in prispevkov ter s tem
povezanimi posledicami. Hkrat je bilo prisotnim predstavljeno, da kar nekaj tekmovalcev še ni
poravnalo obveznosti za nazaj (participacije iz predhodnih sezon, plačilo letalskih kart za
Čile,...).
Predsedniki oz. predstavniki klubov so se strinjali, da komunikacija med klubi in
reprezentanti, člani klubov ni zadostna. Večina prisotnih se je strinjala, da so klubi, skozi
svoje organe (Regija, Alspki Odbor, Alpski Zbor) sami potrdili, da se izvaja program
reprezentanc, ki temelji na 2,370 MEUR planiranih prihodkih, od česar je tudi 150.000 EUR iz
naslova participacij tekmovalcev. Nekateri klubi bodo poskrbeli za te zneske za tekmovalce,
nekateri ne. Matjaž Kranjc je izpostavil, da je v sedanjih razmerah uprava zveze predraga,
čemur se je pridružil Jože Horvat s pobudo, da mora tudi zveza predstaviti varčevalni
program. Nina Pirnat je predlagala, da se pripravi natančen stroškovnik po tekmovalcu, koliko
in katere postavke so še odprte in kakšen delež to predstavlja v sredstvih državne pomoči.
Šarabon Matjaž je predlagal, da se ugotovi, kdo od tekmovalcev še vztraja pri nepodpisu
pogodbe. V razpravi na temo "neizplačila nagrad" ko je IO SZS na eni od sej v sezoni
2010/2011 sprejel sklep, na predlog Alpskega Odbora, da se zaradi varčevalnih ukrepov
ukine izplačilo nagrad, je bilo sklenjeno, da se vprašanje ponovno obravnava na naslednjem
Odboru panoge z namenom ukinitve sklepa. Ob ugotovitvi neporavnanih obveznosti iz
preteklih sezon, so se prisotni strinjali, da je potrebno izterjati neporavnane obveznosti na
način, da vsi tekmovalci v individualnih dogovorih uredijo obveznosti in terjatve iz preteklih

sezon (participacije iz predhodnih sezon, plačilo letalskih kart za Čile,...). kar je potrebno
skupaj s pogodbami urediti na način, da vsi tekmovalci uskladijo zneske nagrad, ki jih dolguje
SZS z dolgovi, ki jih tekmovalci imajo do SZS s pogodbo o participaciji. Predlog Andraža
Kopača, da naj bi do podpisa pogodb, tekmovalci sami plačevali svoje stroške (bivanje, karte)
je bil zavrnjen iz praktičnih razlogov in dejstva, da mora take odločitve sprejeti Odbor in tudi
Zbor panoge.
Prisotni so predlagali, da se v pogodbo s tekmovalci vnese člen iz katerega bi izhajalo, da se v
primeru zagotovitve večje vsote finančnih sredstev od planiranih, temu primerno zmanjša
prispevek tekmovalca.
Zaključki sestanka:
1. Do 20.09.2011 se predstavi in potrdi pretekle medsebojne obveznosti in terjatve med
SZS in tekmovalci.
2. Ugotovljene medsebojne obveznosti in terjatve se upošteva pri plačilu prispevka
tekmovalcev za sezono 2011/2012.
3. Tekmovalcem posredovati pogodbe v podpis z dopisom, ki vsebuje zaključke sestanka
in ponoven poziv, da podpišejo pogodbo.
4. V primeru nadaljnega zavračanja podpisa pogodbe s strani posameznega tekmovalca,
se v vlogi mediatorjev vključi predsednik društva katerega član je tekmovalec/ka..
5. Na sestanku odbora panoge dne 22.09. pripraviti in potrditi sklep s katerim se poziva
IO SZS, da ukine sklep IO-ja iz jan 2010 o neizplačilu nagrad tekmovalcem za sezono
2010/2011.

