9. sestanek Odbora za alpske discipline, 22.09.2011

Zapisnik 9 seje Odbora za alpske discipline z dne: 22.09.2011; SZS, Podutiška 146,
Začetek ob 17.00 uri. Zaključek ob 19.30.
Prisotni:
Mitja Kumar, Vinko Novak, Bojan Špik, Janez Dekleva, Jože Horvat, Marko Rataj, Gojmir Klinar, Karel
Truglas, Tugo Marinček, Vlado Makuc, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Barbara Kurner Čad, Andraž Kopač, Borut Hrobat, Boštjan Božič;
Opravičili odsotnost: Matjaž Kranjc, Jurij Rupnik, Hribar Zvone, Matjaž Vrhovnik, Marko Arnež, Gregor
Benedik, Marko Bucik, Šadl Franko,Dušan Gorišek;
Po otvoritvi seje ob 17.15 je ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno odločanje.
Po dnevnem redu:
1. Uvod; V.Makuc;
Po uvodu v katerem je Makuc seznanil prisotne z vsebino sestanka strokovnega sveta panoge, ki je
zasedal pred sejo odbora in odločitvijo, da člani strokovnega sveta ne pristajajo na krčenje ekip ali
zmanjševanje obsega programa, saj bi to vplivalo na kvaliteto izvedbe zastavljenih ciljev, je bil sprejet
dnevni red z dopolnitvijo točke razno.

2. Poročilo o podpisu pogodb s tekmovalci za sezono 11-12;V. Makuc A. Kopač;
Vlado Makuc je ponovil vsebino zaključkov s sestanka s predsedniki klubov katerih tekmovalci so člani
reprezentanc in povedal, da je 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.
Prisotni člani Odbora so se vsi strinjali, da je od tekmovalcev ob ugotovitvi neporavnanih obveznosti iz
preteklih sezon potrebno izterjati neporavnane obveznosti tako, 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.
V razpravi, ki je sledila, so se strinjali, da je ureditev obveznosti in terjatev pogoj za podpis pogodbe s
tekmovalci in pri tem je potrebno vztrajati tudi iz razloga, da je tak sklep sprejel Zbor panoge, katerega
Odbor tudi ne more spreminjati. Ob koncu razprave je bil zato soglasno sprejet sklep.
Sklep:
Za to smučarsko sezono (2011/2012) participacija tekmovalcev ostaja. Pogoj za podpis pogodb
tekmovalcev so urejene obveznosti do SZS za nazaj. Tudi SZS bo izpolnila vse svoje obveznosti do
tekmovalcev, vključno z nagradami za lansko sezono. Če bo kdo izmed tekmovalcev kljub temu zavrnil
podpis pogodbe, se ne bo mogel udeležiti reprezentančnih treningov in tekmovanj.

3. Predstavitev kandidatur za predsednika panoge za alpsko smučanje; R.Šturm;
Šturm je prisotne seznanil z redosledom prispelih pisemskih vlog z oznako »ne odpiraj, kandidatura« in
jih pred prisotnimi odprl po redosledu prejema. V prvem pismu se je nahajal dopis upravnega odbora SK
Branik, da predlaga za predsednika panoge za alpsko smučanje g.Janeza Deklevo (Sk Alpetour). Prisotni
so se strinjali, da tako pismo ne predstavlja kandidature in ne ustreza osnovnim (razpisanim) zahtevam
kandidature. Ob odprtju druge pisemske pošiljke z oznako »ne odpiraj, kandidatura« so prisotni ugotovili,
da gre za ustrezno kandidaturo Janeza Dekleve, ki ga kandidira SK Alpetour. Ob odprtju tretje pisemske
pošiljke z oznako »ne odpiraj, kandidatura« so prisotni ugotovili, da gre za ustrezno kandidaturo Boruta
Hrobata, ki ga kandidira ASK Triglav Kranj.
Odbor je sprejel sklep, da sta kandidata dva in da se na Zboru predstavita po vrstnem redu prispelih
kandidatur. 1. Janez Dekleva, 2. Borut Hrobat.
Za predsednika volilne in verifikacijske komisije se pozove Janeza Poljška SK Jesenice, da skupaj s Šturm
Romanom pripravita navodila za Zbor delegatov panoge.

4. Sklic seje Zbora za alpsko smučanje; R. Šturm
Po redstavitvi predloga dnevnega reda Zbora, so prisotni potrdili sledeč dnevni red:
1. Otvoritev Zbora in izvolitev organov zbora:
delovnega predsedstva,
verifikacijske komisije,
volilne komisije
zapisnikarja in dveh overoviteljev zapisnika
2. Razrešnica predsednika Odbora in Zbora za alpske discipline;
3. Poročilo o izvedbi postopka za evidentiranje kandidatov za volitve za mandatno obdobje do 2014;
4. Predstavitev kandidatov za predsednika Odbora in Zbora mandatno obdobje 2011-2014;
5. Volitve predsednika Odbora in Zbora za mandatno obdobje 2011-2014;
6. Obravnavanje in potrditev kriterijev AD za sezono 2011/2012;
7. Potrditev izstopa Pododbora za smučarski kros iz panoge za alpsko smučanje.
8. Predlogi in pobude;
5. Razno.
5.1 Obravnavanje kriterijev AD 2011/2012; V. Makuc
Strokovni vodja je prisotne seznanil, da je bil po prejetju pripomb s strain regij, organiziran sestanek na
VZH regiji v Mariboru in nato sestanek strokovnega sveta (22.09) kjer se je pripravil predlog za potrditev
na Zbor. Pred Zborom bo še izveden sestanek v CEN regiji. Po ripombi, da ZAH regija še ni zavzela
dokončnega stališča do sprememb kriterijev je bil sprejet sklep, da se ponovno pošlje predlog kriterijev
članom Odbora in na regije z namenom, da se po potrebi dopolnijo na samem Zboru.
5.2 Nova celostna podoba SZS; K. Truglas
Predsednik pododbora za carving in hitrostno smučanje je izrazil nestrinjanje s spremembo logotipa SZS
in s tem tudi alpskih disciplin. Vsi prisotni so se strinjali, da je nesprejemljiva zamenjava “Bloškega
smučarja” z logotipom “krpljica” saj Bloški smučar predstavlja v svetu uveljavljen in zelo dobro sprejet
zaščitni znak slovenskih smučarjev. Stilizirano podobo starodobnega smučarja nam zavidajo vse
smučarke nacije saj predstavlja edinstveno podobo in izvor hoje in drsenja po snegu ter v nadaljevanju
tudi razvoj vseh disciplin. Slovenija sodi v zelo ozek krog nacij (Skandinavija, Rusija.), ki se lahko
pohvalijo (V. Valvazor, prvi zapis v knjigi Slava Vojvodine Kranjske,1689) s tako smučarsko zgodovino.
Sklep: Na zboru panoge sprejeti zahtevo po spremebi celostne podobe SZS. Predlog: V novem logotipu se
»krpljico« nadomesti z »bloškim smučarjem«.

5.1.

NPŠŠC Kranj in financiranje centrov; J. Horvat

Predstavnik vzhodne regije Jože Horvat je postavil vprašanje rednega plačevanja trenerjev vključenih v
NPŠŠC Kranj in s tem povezano organiziranost in financiranje ostalih centrov. Odgovor sta podala
Barbara Čad in Borut Hrobat.

5.2.

SSV, možnost nakupa s strani vodstva društev; J. Horvat

Predstavnik vzhodne regije Jože Horvat je postavil vprašanje možnosti nakupa SSV kot je bilo možno v
preteklih letih, ko so lahko SSV kupili tudi člani klubov, kateri so vključeni v organizacijo in izvedbo
tekmovanj (učitelji smučanja, tehnični delegati in sodniki). Barbara Č je prisotne seznanila, da s
predstavniki združenja žičničarjev že potekajo in da bo v kratkem prejela predlog sodelovanja med SZS in
ZSŽ,giz.
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