11. sestanek Odbora za alpske discipline, 20.12.2011

Zapisnik 11. seje Odbora za alpske discipline z dne: 20.12.2011; SZS, Podutiška 146,
Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 19.45.
Prisotni:
Janez Dekleva, Vlado Makuc, Gojmir Klinar, Jože Horvat, Matjaž Šarabon, Bojan Špik, Gregor
Benedik, Vinko Novak, Marko Arnež, Marko Bucik, Matjaž Kranjc, Tugo Marinček, Dušan
Gorišek, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Boštjan Božič, Luka Sekula, Andraž Kopač;
Odsotni: Karel Truglas, Mitja Kumar, Marko Rataj, Matjaž Vrhovnik, Šadl Franko, Jurij Rupnik,
Mitja Dragšič;
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 prebral predlog dnevnega
reda ter 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 08.11.2011, na katerem so se obravnavale vsebine iz
zapisnika (priloga zapisnik 10 Odbora) in bili sprejeti sklepi, ki izhajajo iz zapisnika.
Po obravnavi in podanih pojasnilih, je predsednik ugotovil, da so sklepi izvedeni oz. v
izvajanju nakar je bil zapisnik zadnje (10) seje Odbora sprejet.
V nadaljevanju so člani Odbora ponovno obravnavali možnost nakupa in izvajanje naročil SSV
s strani vodstva društev in sprejeli sledeče sklepe:
1.
Predsednik panoge AD in direktorica SZS opravita pogovor z A. Zakškom glede
komuniciranja s klubi v vezi MK in SSV.
2.
Da se pozove vodstvo SZS, da v dogovoru s ZSŽ,giz omogoči tehničnim delegatom (TD)
državnega ranga nakup SSV po pogojih, kot jih imajo trenerji klubov.
3.
Da je pri naročilu SSV s strani društev merodajen spisek kluba podpisan s strani
odgovorne osebe društva, ki je odgovorna za pravilnost naročila v smislu opravičenosti
nakupa SSV za osebe na spisku.
Od 2. Poročilo komisije NPŠŠC; J. Horvat
Predsedujoči je uvodoma povzel razloge ustanovitve komisije in navedel zastavljene cilje, ki so
bili navedeni v vabilu na sejo : Priprava vsebin za delovanje in nadaljnji razvoj nacionalnih
panožnih šolskih in športnih centov po regijah z upoštevanjem terciarnega sistema
izobraževanja, kar pomeni tudi izobraževanja po končani srednji šoli. Izdelava predloga
različnih organiziranosti morebitnih novih NPŠŠC v različnih regijah za predstavitev članom AO
v razpravo.Izdelava finančnega načrta financiranja NPŠŠC vključno z opredelitvijo virov
dolgoročno na način, da NPŠŠC-ri, ne bodo odvisni od interesa in dela posameznika, temveč, da
bo center deloval in obstal tudi dolgoročno.
Predvideti mesto NPŠŠC v shemi z mladinskim in otroškim smučanjem v Sloveniji ter v
korelaciji s klubi in reprezentancami (B, C, med regijska mladinska, U16)

V nadaljevanju je pojasnil, da je B. Hrobat prisotnim na sestanku podrobneje predstavil
dokument (priloga) v katerem je povzel finančno situacijo pri delovanju NPŠŠC Kranj s
predlaganimi rešitvami ter obveznostmi vseh vpletenih v delovanje ekipe. Podane so bile tudi
pozitivne in negativne izkušnje iz skoraj dvoletnega dela NPŠŠC, ki izhajajo iz trenutnega števila
in sestave smučarjev dijakov. Njegovo poročanje je dopolnil A. Kopač, ki je prisotnim pojasnil
pregled stroškov na stroškovnem mestu 137, ki je namenjeno vodenju stroškov, ki so nastajali v
obdobju sezone 2010/2011 in 2011/2012 (priloga k točki 3 in 4).
Prisotne člane Odbora je J. Horvat seznanil z ugotovitvami in sklepi komisije, ki so:
- da ima NPŠŠC Kranj izgubo, da ni zagotovljenih sredstev za kritje izgube ter da društva
katerih člani so tekmovalci v NPŠŠC Kranj nimajo interesa kriti izgubo.
- Ob dejstvu, da mandat komisije ni reševanje situacije za nazaj, so člani predlagali, da se z
namenom rešitve finančne situacije za nazaj, predsedniki teh klubov ponovno sestanejo.
Sklep:
Glede na finančno stanje v panogi AD ni rešitve v smislu preusmeritve sistemskih sredstev oz.
sredstev drugih sponzorjev.
Do sestanka Odbora panoge (20.12.2011) se morajo regije glede na interes društev - klubov
opredeliti do pokritosti s programi PPŠ in možnosti ustanovitve dveh novih NPŠŠC in njihova
smiselnost. V. Makuc dopolni predlog s pogoji vključevanja tekmovalcev v vadbene (trening)
skupine in dolžnostmi izvajalcev programov PPŠ (društev-klubov). Pri sestavi predloga se za
tekmovalce kot izvajalce programov zasleduje in upošteva načelo enakih pogojev. Tekmovalci, ki
se priklučijo v NPŠC iz klubov, ki niso nosilci v regiji so iz razloga kandidiranja na lokalna sredstva
še naprej člani domicilnega društva.
Glede možnosti financiranja NPŠŠC v bodoče so se prisotni strinjali, da je za obstoj in nadaljnji
razvoj mladinskega smučanja nujno, da se mladinsko smučanje dodatno financira iz sistemskega
denarja in namenskih sredstev. V ta namen se Odboru panoge predlaga, da sprejme naslednje
sklepe:
Sklep 1. : Programi PŠŠ se razporedijo po predstavljenem predlogu V. Makuca (tri regijske sredine
z NPŠC (CEN, VZH, ZAH) s po tremi izvajalci (društva-klubi), ki so skupaj nosilci NPŠC v regiji.
Sklep 2. : Programi PŠŠ se nadgradijo z mladinskimi reprezentančnimi programi (skupni treningi,
udeležba na tekmovanjih ipd.) na nivoju SZS, v katere se po potrebah vključijo vsi trenerji, ki so
vključeni v mrežo izvajalcev programov PŠŠ.
Sklep 3. : Za delovanje obeh zgoraj navedenih oblik izvajanja mladinskega smučanja se v bodoče v
finančnem načrtu alpskih disciplin zagotovijo dodatna finančna sredstva.
V zvezi z reševanjem finančnega stanja NPŠŠC Kranj B. Hrobat skliče sestanek predsednikov
klubov, katerih tekmovalci so vključeni v skupino.
Člani Odbora so se s predstavljenim poročilom seznanili in sklenili, da so vsebine dobra
izhodišča za nadaljnje delo v mladinskih kategorijah.

Od 3. Poročila predsednikov stalnih delovnih teles:
 komisje TD in sodnikov; M.Kranjc;
M. Kranjc je prisotnim pojasnil vsebino in namen predhodno poslanih sprememb
organiziranosti in sestave komisije ter poročil s sestanka komisije TD in sodnikov in
mednarodnega seminarja v Mariboru. Po obravnavi je Odbor sprejel sklep, da se obravnavano
sprejme in objavi na spletni strani www.sloski.si .

2

 tekmovalne komisije; T.Marinček
Predsednik tekmovalne komisije je prisotne seznanil, da je komisija obravnavala
organiziranost in protokol otroškega in mladinskega programa izvedbe tekmovanj. Hkrati je
pojasnil ureditev »tabele višin in števila sprememb smeri« pri izvedbi tekmovanj. Po
obravnavi je Odbor sprejel sklep, da se obravnavano sprejme in objavi na predvidenem mestu
na spletni strani www.sloski.si –alpsko smučanje .
 komisije za homologacije; D.Gorišek
V uvodu je pojasnil, da je področje homologacij prevzel po prezgodnji smrti našega
prijatelja Andreja Klinarja ter nadaljeval, da v slovenskih smučarskih centrih razpolagamo s
smuč. progami, kjer se v okviru SZS organizirajo tekmovanja mlajših kategorij in se vodijo
imeniku SLO homologacije. Seznam teh homologacij lahko najdete na spletnih straneh SZS.
Poleg teh prog pa je v Sloveniji tudi 41 prog v 15 slovenskih smuč. centrih, ki so
homologirane kot FIS proge, seznam le-teh pa je moč najti na spletni strani FIS-e. Na teh
progah je skladno s homologacijo možno organizirati vsa tekmovanja pod okriljem FIS-e.
Kot je znano, je potrebno te homologirane proge za hitre discipline (super G, smuk)
obnavljati na 5 let, proge za SL in VSL pa na vsakih 10 let. Ugotovljeno je bilo, da ima
večina smuč. prog v Sloveniji urejeno FIS homologacijo. Zeleno luč za rehomologacijo prog
v tem letu sta imela smučarska centra Ravne Iverčko in Bohinj, vendar pa je obratovanje teh
dveh smuč. centrov v letošnjem letu pod vprašajem, tako da tudi za homologacijo prog ni
pravega interesa. Od naših večjih smuč. centrov je trenutno brez potrjenih homologacij le
smučarski center Rogla, vendar pa je tudi tu v bistvu vse pripravljeno za izvedbo
rehomologacijo v preteklosti že homologiranih prog. Bazo podatkov kako in kaj je s
homologacijami prog v Sloveniji, katere se vodijo pod okriljem SZS je potrebno posodobiti.
Prav tako tudi kriterije za homologacijo teh prog. Vsekakor se morajo ti kriteriji čimbolj
približati kriterijem, ki jih postavlja FIS, glede na to, da pa na teh progah tekmujejo mladi in
še ne povsem izkušeni smučarjev, pa bi morali biti ti kriteriji povsem približati kriterijem
FIS.
Sklep: Naloga komisije je, da preko smučarske sezone opravi pregled, katere homologacije je
potrebno posodobiti in ugotoviti koliko prog je še aktivnih oz. kakšni posegi so potrebni.

Od 4. Analiza nastopov alpskih reprezentanc in predvideni ukrepi; V. Makuc,
V ustnem poročilu je strokovni vodja panoge seznanil prisotne o vsebini načrtovanih in
izvednih aktivnostih in poudaril, da po strokovni plati ni bil program v nobenem trenutku
postavljen pod vprašaj iz razloga finančnih sredstev. K temu je A. Kopač dodal pregled
zapadlih finančnih obveznosti športnikov in izhajajoče postavke.
Sklep:
Člani Odbora so se seznanili s poročilom in sprejeli, da se sledi optimizaciji stroškov.
V nadaljevanju je B. Božič poročal o izvajanju mladinskega programa za Insbruck 2012 in
poimensko predstavil člane ekipe. Tekmovalci: Miha Hrobat, Štefan Hadalin, Claudia Seidl in
Saša Brezovnik. Trenerji: Slavko Zupanc, Jože Gazvoda in Gregor Marguč.
Sklep: Člani Odbora so potrdili ekipo za YOG 2012.
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Od 5. Kandidatura AD na razpis PŠŠ-MŠŠ V. Makuc, R. Šturm
Makuc in Šturm sta prisotnim ob predstavitvi sistema kandidiranja na pričakovan razpis za
PŠŠ izpostavila, da je potrebno slediti usmeritev, ki je bila sprejeta že v 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.
Sprejet je bil predlog, 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. Po eden od treh bi bili tudi
koordinatorji za regijo (otroški za NPR). Na državnem nivoju sta vodji otroškega in
mladinskega programa in dva trenerja za program U18 do U21 (moška in ženska mladinska
reprezentanca).
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 potrdili predlagano shemo in vrstni red kandidature AD na razpis PŠŠ-MŠŠ.

Od 6. Razno
- stališče Odbora za IO-SZS glede TM
- redosled kandidatur za FŠO
- stališče Odbora za IO-SZS glede pisma ZUTS ZSŽ, giz
- pismo SK Branik

Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r
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