10. sestanek Odbora za alpske discipline, 08.11.2011

Zapisnik 10 seje Odbora za alpske discipline z dne: 08.11.2011; SZS, Podutiška 146,
Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 20.15.
Prisotni:
Janez Dekleva, Bojan Špik, Gregor Benedik, Jože Horvat, Marko Rataj, Gojmir Klinar, Marko
Arnež, Vinko Novak, Jurij Rupnik, Matjaž Šarabon, Karel Truglas, Tugo Marinček, Mitja
Dragšič, Vlado Makuc, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Barbara Kurner Čad, Andraž Kopač;
Odsotni: Mitja Kumar, Matjaž Kranjc, Matjaž Vrhovnik, Marko Bucik, Šadl Franko,Dušan
Gorišek;
Po otvoritvi seje ob 16.00 je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje.
Po dnevnem redu:
Od 1: Uvod in potrditev zapisnika; J. Dekleva;
Uvodoma je predsednik panoge Janez Dekleva pozdravil prisotne in predstavil prisotnega
Mitjo Dragšiča, bivšega reprezentanta AD, ki bo dejaven v smislu povezovanja in
obojestranskega prenosa informacij med Odborom in aktivnimi tekmovalci. Prav tako je
predstavil nadomestnega člana Odbora Matjaža Šarabona (SK Radovljica, ZAH), ki z izvolitvijo
Janeza Dekleve na mesto predsednika Panoge opravljal naloge regijskega predstavnika v
Odboru.
Po uvodu je prebral predlog dnevnega reda in pozval člane, da o njem odločajo oz.
predlagajo spremembe. Člani so soglasno sprejeli dnevni red.
Po sprejemu dnevnega reda so prisotni pred sprejemom obravnavali zapisnik in izvajanje
sklepov zadnjega Odbora, ki je bil dne 22.09.2011, na katerem so se obravnavale vsebine iz
zapisnika (priloga zapisnik 9 Odbora) in sprejeli sledeči sklepi:
Točka 2. Poročilo o podpisu pogodb s tekmovalci za sezono 11-12;V. Makuc A. Kopač;
V razpravi 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.
Točka 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«.
5.3 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.
5.4 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.
Po obravnavi in podanih pojasnilih s strani A. Kopača (točka 2) , V. Makuca (točka 5.1), J.
Dekleve (točka 5.2), B.K. Čadove (točka 5.4), je predsednik ugotovil, da so bili sklepi izvedeni
nakar je bil zapisnik zadnje (9) seje Odbora sprejet.
Od 2. Izhodišča za delo Odbora za sezono 2011/2012; J. Dekleva
Ob začetku predstavitve izhodišč za delo Odbora je predsednik panoge predlagal članom
Odbora v imenovanje Jožeta Horvata in Bojana Špika za podpredsednika Odbora z namenom
pomoči pri vodenju odbora (sklicevanje, vodenje in priprava vsebin Odbora) in izvedb
posameznih nalog začasnih delovnih teles. Prisotni člani Odbora so soglasno sprejeli predlog
predsednika panoge.
Predsednik je izhodišča za delo Odbora strnil v štiri sklope, ki hkrati predstavljajo nalogo
začasnim delovnim telesom.
Predstavljeni sklopi :
1. NPŠŠC; Naloga skupine je priprava vsebin za nadaljni razvoj nacionalnih panožnih šolskih
in športnih centov po regijah z upoštevanjem tercialnega sistema izobraževanja.
Vodja Jože Horvat. Rok izdelave 60 dni.
2. Poligoni »telovadnice v naravi«; Za smučarska društva je potrebno pripraviti dokument,
ki bo dal odgovor na vprašanje po kakšni poti želimo ob sodelovanju z žičničarji priti do
cilja, ki bo omogočal vadbo in treniranje ter izvedbo smučarskih tekmovanj na način, ki bo
približal, vzpodbujal in podpiral razvoj smučanja tudi v okoljih malih smučišč.
Vodja skupine je Dušan Gorišek. S strani Odbora bo sodeloval še Marko Rataj, z
ministrstva za notranje zadeve Boris Grilc, z združenja slovenskih žičničarjev Dušan
Božičnik in s strani ministrstva za promet za izdajo obratovalnih dovoljenj Gorazd Bedrač.
Rok izdelave 60 dni.
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3. Kriteriji 2012/2013; Določi se začasno delovno telo, ki je skrbnik kriterijev z namenom
pravočasne priprave in pravočasne potrditve kriterijev pred sezono. Sestavljajo ga: po en
predstavnik (član regijskih strokovnih svetov) iz vsake regije, Vlado Makuc, Boštjan Božič,
Mitja Dragšič in Bojan Špik kot vodja skupine. Rok izdelave 60 dni.
4. Vloga ZUTS v društvih; Z namenom sprotnega izobraževanja (vseživljensko učenje in
zagotavljanja ustrezno usposobljenih kadrov za delo v društvih ter določitvijo vloge in
načina povezovanja ZUTS z društvi se formira delovna skupina, ki jo sestavljajo Filip
Gartner, Vlado Makuc, Blaž Lešnik in Janez Dekleva kot vodja skupine. Rok izdelave 60 dni.
Od 3. Usmeritve in načrt dela SZS na področju marketinga; A. Kopač; Barbara K. Čad;
Po kratkem povzetku priloženega gradiva k tej točki je direktorica SZS izpostavila stališče IOja SZS, da potrebujemo osebo, ki bo skrbela za opremljevalce. Taka oseba mora biti dober
poznavalec opreme in bi krovno skrbela za zadeve povezane z opremo.
V razpravi sodelujočih je bila izražena pohvala marketingu, da so »prodana« vsa prosta mesta
na oblačilih reprezentantov. Ni pa zadovoljivo, kar je zapisano v aktivnostih marketing službe,
saj ni razbrati konkretnih nalog in organiziranosti ter vsebin o podpori klubom. Tako kot so
društva sodelovala pri pogajanjih s tekmovalcih, pričakovanja društev, da bo zveza
posredovala pri zagotavljanju ugodnejših pogojev pri nabavi opreme in vozil niso bila
izpolnjena.
Glede plana porabe in stanja finančnih sredstev je Andraž Kopač pojasnil, da bo takoj po
prejetju prilagojenega finančnega načrta še dveh ekip, pripravil pregled stanja in porabe
financ.
V razpravi, ki je sledila je bilo izpostavljeno, da ni sprejemljivo, da so sredstva spremljevalne
službe, za tekmovalce in programe pa jih zmanjkuje. Ob koncu daljše razprave so prisotni
sprejeli sklep: V naslednji sezoni za 10% znižati stroške poslovne podpore SZS.
Od 4. Poročilo o delu Alpskih reprezentanc in kriteriji; V. Makuc, B. Božič
V ustnem poročilu je strokovni vodja panoge seznanil prisotne o vsebini sestanka strokovnega
sveta in poteku dela v reprezentančnih ekipah. Iz podanega je izhajalo, da je delo potekalo
nemoteno in na zadovoljivem nivoju. Mnenje trenerjev in tekmovalcev o delu in izvedbi
pripravljalnega obdobja je pozitivno. Ob koncu je Vlado Makuc še podrobneje pojasnil potek
nastajanja, sprejemanja in preoblikovanja ter usklajevanja kriterijev z regijskimi predstavniki.
Po daljši razpravi so prisotni sprejeli tri sklepe:
1. Sklep: Odbor zadolži strokovnega vodjo panoge, da v imenu Odbora pozove
odgovornega trenerja Schafferja, da prijavi tekmovalca B. Klineta na štart VSL v ZDA.
2. Sklep: V primeru, da Schaffer Klineta ne prijavi na start, imata ob izpolnitvi kriterijev
možnost starta ostala dva kandidata.
3. Sklep: Predlog kriterijev je (z enim (1) vzdržanim glasom in petimi (5) glasovi za)
sprejet.
Od 5. Izhodišča za razpis PŠŠ-MŠŠ V. Makuc, R. Šturm
Makuc in Šturm sta prisotne seznanila z razpisi, ki so že objavljeni (FŠO D1, D2, D3) oz.
pričakovani (MŠŠ LPŠ ter MŠŠ PŠŠ) in predlogom kako in na kakšen način kandidirati na
sredstva FŠO-D3, MŠŠ in PŠŠ. Ob predstavitvi sistema kandidiranja na pričakovan razpis za
PŠŠ je strokovni vodja izpostavil, da je potrebno slediti usmeritev, ki je bila sprejeta že v
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pretekli sestavi Odbora, ko se je podprlo usmeritev sofinanciranih programov (PŠŠ) v
mladinske kategorije. Na tak način se gradi shema regijske in državne pokritosti programov
otrok in mladine z večjim poudarkom na mladinskem smučanju. Ob delovanju NPŠŠC v Kranju
in z vzpostavitvijo še dveh centrov (eden v CEN regiji in en v VZH), ki bodo skupaj podprti z
namenskimi sredstvi iz razpisov se ustvarja jedro mladinskega smučanja, ki je osnova za
nadaljni razvoj vrhunskega športa v panogi za AS. Strokovni vodja je predlagal, da se na razpis
PŠŠ-MŠŠ kandidira tako, da bi obdržali obstoječe število sofinanciranih trenerjev, ki bi bili
regijsko porazdeljeni. Glavnina bi bila usmerjena v tri NPŠŠC, kjer bi bili sofinancirani po trije
trenerji na center od katerih bi eden skrbel za tiste tekmovalce, ki so prvo leto v šoli in so še
zadnje leto v kategoriji U16. Ti trenerji bi bili tudi koordinatorji za regijo (četrti otroški za
NPR). Na državnem nivoju bi obdržali dva trenerja za program U18 do U21 in dva za U8 do
U16. Potrebno bo okrepiti prizadevanja za pomoč in sodelovanje s klubi in društvi, saj je
NPŠŠC most med klubskim delom in reprezentančnimi programi. Tako se bo s sistematičnim
delom vseh nivojev športnega treniranja približalo (pridružili) državam, ki v alpskem
smučanju veljajo za velesile. Skozi vpeljavo treh NPŠŠC naj bi Smučarska zveza Slovenije skozi
svoje vire sistemskega financiranja (Lpš- MŠŠ, sofinanciranje trenerskega kadra oz. programa
PŠŠ, program D2 Fundacije za šport) ter dodatnih aktivnosti marketinga SZS (sponzorstva
mladinskega programa) prevzela na svoja pleča večji del financiranja funkcionalnih stroškov
vseh NPŠŠC (trenerski kader, vozni park, tehnična sredstva). Sami dijaki, oz. njihovi starši s
pomočjo klubov, pa bi skozi šolnino delno pokrivali funkcionalne stroške in pa svoje stroške
treninga in opreme.
Sklep: Prisotni so sklenili, da se s projektom »Naučimo se smučati« v imenu regij kandidira na
razpis FŠO-D3. Za ta namen bodo regije posredovale kontaktne osebe iz regij (iz vsakega
območja regije po en nosilec) s katerimi bo glede na razpisne pogoje za projekt usklajena
kandidatura panoge za AS.
Od 6. Razno
6.1. Poročilo predsednika panoge s sestanka IO-ja SZS; J. Dekleva
6.2. Obravnavanje spiska SSV za tekmovalce in trenerje ter člane odbora panoge ;

Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r
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