8. izredni sestanek Odbora za alpske discipline, 06.09.2011

Zapisnik 8 izredne seje Odbora za alpske discipline z dne: 06.09.2011; SZS, Podutiška 146,
Začetek ob 17.00 uri. Zaključek ob 20.30.
Prisotni:
Mitja Kumar, Marko Arnež, Vinko Novak, Bojan Špik, Janez Dekleva, Gregor Benedik, Jože Horvat, Marko Rataj,
Marko Bucik, Šadl Franko, Karel Truglas, Rok Dokl, Tugo Marinček, Vlado Makuc, Roman Šturm, Jure Košir.
Ostali prisotni:
Tomaž Lovše, Barbara Kurner Čad, Andraž Kopač, Matjaž Šarabon, Borut Hrobat, Tomi Trbovc, Boštjan Božič;
Opravičili odsotnost: Gojmir Klinar, Matjaž Kranjc, Jurij Rupnik, Hribar Zvone, Matjaž Vrhovnik
Po otvoritvi seje ob 17.15 je ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno odločanje.
Po dnevnem redu:
1. Uvod in seznanitev z odstopno izjavo; J. Košir; T. Lovše;
Jure Košir je povzel odstopno izjavo, katero je posredoval članom Odbora in medijem 30.augusta ter podal
besedo Vladu Makucu, katerega je predlagal za vodenje seje Odbora. Makuc se je zahvalil in izrazil obžalovanje
ob odstopu Koširja ter pozval predsednika Lovšeta za komentar. Lovše je opisal začetke sodelovanja s
Koširjem in namen, da se ponovno začne z vzponom alpskega smučanja, kar se je pokazalo z uspehi Tine Maze
v pretekli sezoni. Podal je informacijo o zneskih sredstev, ki so bila zagotovljena v preteklem letu in se še
enkrat zahvalil Juretu Koširju za sodelovanje. Ob koncu je predsednik pozval prisotne člane odbora, da
izberejo predsednika, ki bo vzpostavil vez med IO in Odborom ter društvi in da bo podpiral strokovni svet in
njegove odločitve. Hkrati je izrazil željo, da se v nadaljevanju razčisti o zadevah znotraj SZS in da se na tak
način konča medsebojna dopisovanja.
V razpravo so se vključili prisotni in izrazili prepričanje, da bi kazalo ponovno razmisliti, ker z odstopom ta
sredina zgublja.
Barbara K. Čad je v razpravi prisotnim pojasnila nastalo pravno situacijo in obrazložila člene statuta SZS, ki se
nanašajo na delo panog in volitev predsednikov panog.
Po uvodu je bil sprejet dnevni red z dopolnitvijo točke razno.
2. Evidentiranje kandidatov za predsednika panoge in določitev termina za Zbor;T. Lovše;
Vlado Makuc je skladno z dopisom članom Odbora prisotne pozval, da po regijah povedo imena možnih
kandidatov. Predsedniki regij so pojasnili, da še nimajo konkretnih imen in da je potrebno več časa za izbiro
ustreznega kandidata. Makuc je prisotne seznanil, da so bili opravljeni neformalni pogovori z bivšimi
kandidati za to volontersko funkcijo in kasneje po njihovih odzivih še s kandidatom za katerega je menil, da bi
bil primeren. Prenesel je stališče tudi članov strokovnega sveta, da pričakujejo, da bo izbran kandidat tak, ki
bo podpiral in upošteval delo strokovnega sveta. Ob koncu pojasnila se je Makuc opravičil prisotnemu
predstavniku regije, ker ga je poimensko navedel pri pojasnevanju pogovorov z eventuelnimi kandidati.
V daljši razpravi so prisotni člani Odbora izoblikovali stališče in potrdili termin za evidentiranje kandidatov,
termin Odbora in termin izrednega Zbora. Tomaž Lovše bo v spremnem pismu nagovoril predsednike klubov
in pozval k volitvam za predsednika panoge. Spremni dopis pripravi Tomi Trbovc.
Sklepi:
Najkasneje do 21.septembra mora prispeti kandidatura na naslov SZS.
Dne 22.09. ob 17.00 bo seja Odbora, na kateri se bo odpiralo prispele ovojnice s kandidaturami.
Dne 23.09. se objavi prejete kandidature na spletni strani SZS.
Dne 29.09. ob 17.00 izredna seja Zbora. Sklicatelj predsednik Tomaž Lovše
3. Poročilo o sestanku s predsedniki klubov z dne 17.08.2011; J. Košir;
4. Obravnavanje podpisa pogodb s tekmovalci za sezono 11-12;V. Makuc A. Kopač;
V uvodu je Jure Košir ponovil vsebino pisma s katerim je pozval predsednike klubov k sestanku ter sprejete
dogovore. Za tekmovalce ob ugotovitvi neporavnanih obveznosti iz preteklih sezon je potrebno izterjati
neporavnane obveznosti na način, da vsi tekmovalci v individualnih dogovorih uredijo obveznosti in terjatve
iz preteklih sezon. Obveznosti in terjatve 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.

Ponovljeni so bili zaključki sestanka iz katerih izhaja, da morajo tekmovalci do 20.09.2011 potrditi pretekle
medsebojne obveznosti in terjatve s SZS . Ugotovljene medsebojne obveznosti in terjatve se upošteva pri
plačilu prispevka tekmovalcev za sezono 2011/2012.
Tekmovalcem se je posredovalo pogodbe v podpis z dopisom, ki je vseboval zaključke sestanka in ponoven
poziv, da podpišejo pogodbo.
Osnutek pogodbe posredovati članom Odbora in predsednikom klubov.
V razpravi se je ponovilo, da v primeru nadaljnega zavračanja podpisa pogodbe s strani posameznega
tekmovalca, da se v vlogi mediatorjev vključi predsednik društva katerega član je tekmovalec/ka..
Košir in Makuc povesta, da je dejanska situacija taka, da tekmovalci še vedno zavračajo podpis pogodbe in da
je ureditev obveznosti in terjatev pogoj za podpis pogodbe s tekmovalci in pri tem je potrebno vztrajati.
Trenerji ekip so že seznanjeni z odločitvijo strokovnega sveta, da v primeru neplačila prispevka s strani
tekmovalcev krčenje količine programa ne bo sprejemljivo, temveč bo njihova naloga zmanjšati število
tekmovalcev v ekipah. Navedeno je pripeljalo do preračunavanj tistih tekmovalcev, ki so kvalitetno višje v
ekipi in jim je mesto v ekipi zagotovljeno v primerjavi s tekmovalci, ki so načeloma pripravljeni plačati in ne
bodo v ekipi v primeru neplačnikov. Situacija je zapletena saj se s krčenjem števila tekmovalcem prihrani
samo stroške nastanitve, število vozil in trenerjev ob enem ali dveh tekmovalcih manj v ekipi pa se ne
spremeni.
Na dan Odbora je na SZS prispelo elektronsko pismo z navedenimi tekmovalci (24 priloga zapisniku), ki
izjavljajo, da zavračajo podpis pogodbe, ki bi vključevala participacijo.
V komentarju in razpravi, ki je sledila prebranemu pismu tekmovalcev, so predstavniki regij izjavili, da bodo
pomagali tekmovalcem pri plačilu participacije in da bodo sodelovali kot mediatorji pri podpisu pogodb.
Prisotni so se strinjali, da je ureditev obveznosti in terjatev pogoj za podpis pogodbe s tekmovalci in pri tem je
potrebno vztrajati. Predsednik je povedal, da zagovarja stališče, da kdor bo podpisal pogodbo s participacijo,
bo povabljen na treninge in nadaljne treniranje in tekmovanje, kdor ne bo podpisal, ne bo povabljen v ekipo.
Vprašanje prisotnih o rentabilnosti Modre Kartice in poslovne podpore je pojasnila Barbara Čad.
5. Razno.
5.1. Prestopni roki; Tugo M. tekmovalna komisija (TK),
Predsednik tekmovalne komisije je prisotnim predstavil predlog in pojasnilo k točki razno nakar so
člani Odbora sprejeli sklep:
Sklep 1: na korespondenčni seji IO izpostaviti problem prestopov v otroških kategorijah in
spremeniti registracijski pravilnik točka II. POSTOPEK PRESTOPANJA IN ODŠKODNINE 4. člen : izredni
prestopni rok za otroške kategorije je 10.-30. september
Sklep 2: vloge prestopov se obravnavajo in urejujejo na TK AD
Obrazložitev:
Glede na to, da je veliko pripomb iz matičnih klubov glede prestopov v otroških kategorijah, se je TK
odločila, da ponovno vzpostavi izredni prestopni rok za otroške kategorije na konec septembra.
Velikokrat v teh kategorijah otroci še niso formirani v klubih ali ekipah, v katerih bodo tekmovali v
naslednji sezoni. Vse izredne prestope mora zaradi razlik in posebnosti med panogami obravnavati in
reševati TK panoge na svojih sestankih. Odločitve TK se posredujejo v potrditev na Odbor in nato MK v
izvedbo.
5.2. Kriteriji 2011/2012; Makuc V.
Po prejetju pripomb s strain regij, se sestane strokovni svet (22.09) in pripravi predlog za potrditev na Zbor.
5.3. Smučarski kros; Dokl Rok Vrnitev discipline Smučarski kros v panogo prosti slog.
Vodja discipline smučarski kros Rok Dokl je seznanil prisotne s sklepom pododbora, da smučarski kros
prestopa iz panoge za alpsko smučanje v panogo za prosti sklop.
Sklep:
Odbor se je seznanil z odločitvijo pododbora za smučarski kros in odločil, da bo odločitev dana v
potrditev na izrednem Zboru panoge za alpsko smučanje.
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