ZAPISNIK izredni – volilni ZBOR za alpske discipline, 29.09.2011, ki je bil v prostorih ESIC Kranj

Zapisnik po dnevnem redu:
Prisotni so bili predstavniki sledečih društev in klubov:
ASK Kranjska Gora, ASK Triglav Kranj, Carving club Slovenija, SK Mozirje, KUDS Tržič, PDT Blejska
Dobrava, SK Partizan Medvode, SK Alpetour Šk. Loka, SK Bled, SK Branik Maribor, SK Črna, SK Železniki,
SK Dvornik, SK Nova Gorica, SK Idrija, SK Kalič, SK Logatec, SK Olimpija, SK Poljane, SK Portorož, SK
Radovljica, SK Sl. Gradec, SK Tržič, SD Ajdovščina, SD Beli Zajec, SD Domžale, SD Krka Rog, SD Novinar, SD
Postojna, SD Unior Celje, SD Vrhnika, SK Dol Ajdovščina;
1. Uvod in Otvoritev Zbora in izvolitev organov zbora ob 17.15 uri; V. Makuc
V pozdravnem nagovoru je Vlado Makuc povedal, da je sklicani Zbor izreden volilni 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 Vlado Makuc, po pooblastilu
predsednika SZS, zapisnik Roman Šturm. Overovitelja zapisnika sta Nina Pirnat in Jože Horvat.
Po imenovanju verifikacijske komisije v sestavi: Vinko Novak, Boštjan Božič in Tadej Platovšek,
predsedujoči Zbora na podlagi poročila komisije ugotovi, da je na Zboru prisotnih 32 predstavnikov
društev in klubov s skupno 97 glasovi od 140 možnih, kar po drugem odstavku 5. člena poslovnika o delu
panoge zagotavlja sklepčnost Zbora.
Za predsednika volilne komisije so potrjeni predlagani Janeza Poljšak, Tomi Trbovc za člana in
Roman Šturm za zapisnik.
1.1 Vlado makuc je prisotne seznanil z dnevnim redom, ki je drugačen, kot objavljen na spletu iz
razloga, ker je sklicani zbor volilni in zato lahko odloga samo o vsebini (volitve), zaradi katerega je bil
sklican. Prebran predlog dnevnega reda so prisotni člani soglasno potrdili.
1.2 Po sprejemu dnevnega reda so prisotni člani Zbora po daljši razpravi sprejeli zapisnik zadnjega
Zbora. Ob sprejemanju so tudi ugotovi, da so bili sprejeti sklepi izvršeni. Predsedujoči je ugotovil, da
je bil zadnji Zbor v prostorih SZS 1.6.2011 programski, na katerem se je obravnavalo in sprejelo
finančno poročilo 2010/2011 in finančni načrt 2011/2012 ter programe panoge za alpsko smučanje
2011/2012.Pod razno, je B.Vajdič dobil soglasje njegovi želji za prestop, Zbor se je seznanil s sklepom
Odbora panoge, da se za namen sklepanja sponzorskih pogodb spremeni pravilnik o pravicah in
dolžnostih tekmovalcev. Potrjen je bil Dušan Gorišek za predsednika komisije za homologacije prog
in objektov. Po sprejemu se je seja nadaljevala po točkah sprejetega dnevnega reda:
2. Razrešnica predsednika Odbora in Zbora za alpske discipline;
Vlado Makuc je prisotne še formalno seznanil z nepreklicnim odstopom Jureta Koširja z mesta
predsednika panoge za alpsko smučanje, ki je stopil v veljavo z dnem objave 30.08.2011.
3. Poročilo o izvedbi postopka za evidentiranje kandidatov za volitve za mandatno obdobje do 2014;
Predsedujoči Vlado Makuc, je prisotne seznanil, da se je Odbora panoge seznanil z redosledom
prispelih pisemskih vlog z oznako »ne odpiraj, kandidatura« in jih odprl po redosledu prejema. V
prvem pismu se je nahajal dopis, ki ni predstavljal kandidature. Prisotni na Odboru 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. Predstavitev kandidatov za predsednika Odbora in Zbora mandatno obdobje 2011-2014;
Prisotne predstavnike Zbora je najprej nagovoril J.Dekleva, ki je v svojem nagovoru povzel bistvene
vsebine svojega načrta, kjer je izpostavil : oblikovanje delovnih teles v skladu s pravilnikom o delu panoge
za alpsko smucanje pri Smučarski zvezi Slovenije, zastopanje interesov v okviru IO SZS, zagotavljanje
materialnih pogojev za treninge v R Sloveniji, izobraževanje strokovnih kadrov za alpsko smučanje,
izobrazbo tekmovalcev ,regionalno organiziranost alpskega smučanja.
Kandidat Borut Hrobat je v svoji predstavitvi posebej izpostavil: stanje v alpskem smučanju, ponovno
vpeljavo poslovnega direktorja AD, sodelovanje-integracijo ZUTS v AD, alpske šole, nacionalne šolski in
športne centre in sistem članstva v SZS.
Po predstavitvah obeh kandidatov, je predsednik volilne komisije Janez Poljšak ob 19.35 predlagal
prekinitev seje Zbora za namen volitev in dela volilne komisije.
5. Volitve predsednika Odbora in Zbora za mandatno obdobje 2011-2014;
Predstavniki društev so ob 18.00 uri končali z oddajo volilnih lističev, nakar je predsednik volilne
komisije po opravljenem štetju glasov objavil rezultate glasovanja. Glasovalo je 32 predstavnikov društev
s skupno 97 glasovi, od katerih je 70 glasov prejel kandidat Janez Dekleva ter 27 glasov kandidat Borut
Hrobat. Za predsednika panoge za alpsko smučanje je bil izvoljen Janez Dekleva.
6. Potrditev izstopa Pododbora za smučarski kros iz panoge za alpsko smučanje;
Vlado Makuc je prisotne seznanil, da je vodja discipline smučarski kros Rok Dokl na zadnjem
Odboru panoge seznanil prisotne s sklepom pododbora, da smučarski kros prestopa iz panoge
za alpsko smučanje v panogo za prosti sklop.
Sklep:
Zbor panoge se je seznanil z odločitvijo pododbora za smučarski kros in sprejel odločitev, da
smučarski kros prestopa iz panoge za alpsko smučanje v panogo za prosti sklop.

7. Predlogi in pobude;
7.1 Celostna podoba SZS. V. Makuc
Vlado Makuc je ponovil pobudo predsednika pododbora za carving in hitrostno smučanje, ki je na
sestanku Odbora AD izrazil nestrinjanje s spremembo logotipa SZS in s tem tudi alpskih disciplin.
V razpravi, ki je sledila, so se vsi prisotni strinjali, da je nesprejemljiva zamenjava “Bloškega
smučarja” z novim logotipom “krpljica” saj Bloški smučar predstavlja v svetu uveljavljen in zelo
dobro sprejet zaščitni znak slovenskih smučarjev. Izpostavljeno je bilo mnenje, da nam stilizirano
podobo starodobnega smučarja 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. Prisotni so z ogorčenjem izrazili protest
proti taki vpeljavi in logotipu, ki ga je IO-SZS sprejel mimo Odborov in Zborov panog. Ob koncu
razprave v kateri so se prisotni strinjali, da se v novem logotipu podobo »krpljice« nadomesti z
»bloškim smučarjem« je Zbor sprejel sklep:
Sklep: Zbor panoge za alpsko smučanje zahteva, da se logotip SZS spremeni na način, da se vrne
podoba Bloškega smučarja v znak SZS in s tem tudi v dokumente SZS.

7.2

Obravnavanje in potrditev kriterijev AD za sezono 2011/2012; V. Makuc

Zbor se seznani, da se je po sestankih na regijah in po prejetju pripomb s strain regij sprejela
odločitev, da se v najkrajšem možnem času sestanejo predstavniki regij z vodstvom AD in pripravijo
za strokovni svet predlog za potrditev na Zboru.
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7.3 Pogodbe s tekmovalci; V. Makuc
Po dolgi razpravi, kjer so prisotni predstavniki društev in tekmovalci ponovili svoja stališča, se je
izoblikovalo stališče, da ni potrebno sprejemati nikakršnih nasprotnih sklepov glede na predhodne
sklepe Zbora z dne 1.6.2011 temveč se korigira besedilo v pogodbah s tekmovalci, v katerem se
definira način plačevanja stroškov treningov.
7.4 Predlog Izidor Jerman;
Člani zbora so se seznanili s predlogom Izidorja Jermana, ki je predlagal, da se za predstavnika
tekmovalcev v Odboru AD imenuje bivšega tekmovalca, ki bi bil vezni člen med Odborom in interesi
tekmovalcev.

Sestanek Zbora se je končal ob 21.45 uri
Zapisal: Roman Šturm

Overovitelja: Nina Pirnat in Jože Horvat
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