Zapisnik 12. seje Odbora za alpske discipline z dne: 02.02.2012; SZS, Podutiška 146,
Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 19.45.
Prisotni:
Janez Dekleva, Vlado Makuc, Gojmir Klinar, Jože Horvat, Bojan Špik, Gregor Benedik, Matjaž
Kranjc, Tugo Marinček, Dušan Gorišek, Mitja Dragšič, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Barbara Kurner Čad, Andraž Kopač;
Odsotni: Marko Arnež, Marko Bucik, Vinko Novak, Matjaž Šarabon, Karel Truglas, Mitja
Kumar, Marko Rataj, Matjaž Vrhovnik, Šadl Franko, Jurij Rupnik.
Po otvoritvi seje ob 16.00 je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje.
Po dnevnem redu:
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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 20.12.2011, na katerem so se obravnavale vsebine iz
zapisnika (priloga zapisnik 11 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 (11) seje Odbora sprejet.

Od 3. Pregled tekoče sezone 2011/2012 in usmeritve za 2012/2013; V. Makuc;
V ustnem poročilu je strokovni vodja panoge seznanil prisotne o vsebini zadnjih sestankov
strokovnega sveta o delovanju – poročilih posameznih ekip in stališču strokovnega sveta za
naslednjo sezono. Sklep strokovnega sveta je, da se ne sme zmanjševati ekip na račun varnosti
pod mejo potrebnega števila trenerjev, ki še omogoča osnovno izvajanje programov treninga
in tekmovanj. Število se razlikuje glede na disciplino. Ob koncu je strokovni vodja izpostavil
zadnje uspehe, še posebej nastope na olimpijskih igrah mladih in nastop otroške ekipe v
Kitzbuhlu. Po daljši razpravi je odbor sprejel tri sklepe, ki jih mora strokovni svet izvesti do
naslednje seje Odbora.
Sklepi:
1. Pripraviti izhodišča za ekipe 2012/2013
2. Pripraviti kadrovsko strukturo za ekipe 2012/2013
3. Pripraviti predlog razmerja med stroški trenerjev in stroški programov (50%:50%)
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Od 2. Poročilo o finančnem stanju panoge AD; A. Kopač;
V svojem poročilu se je A. Kopač osredotočil na štiri ekipe in njihovo trenutno in predvideno
porabo. Direktorica Čadova je izpostavila neizpolnjevanje dogovorjenih pogodbenih obveznosti s
strani tekmovalcev in trenerjev. K temu je A. Kopač dodal pregled zapadlih finančnih obveznosti
športnikov. V daljši razpravi na predstavljene vsebine so se člani odbora strinjali, da se v ta namen
vključi predstavnik tekmovalcev Mitja Dragšič in sprejeli sklep:
Vodstvo SZS in AD pisno pozove trenerje in tekmovalce k spoštovanju določb pogodb in
sklepov Odbora, glede nadzora porabe in plačila zapadlih obveznosti.

Od 4. Obravnava pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev;
J. Dekleva, V. Makuc;
Direktorica Barbara Čad in Andraž Kopač sta predstavila razloge in namen novega pravilnika o
pravicah in dolžnostih tekmovalcev. Glede na razpravo v kateri so bili vključeni predstavniki regij
je odbor sprejel sklep, da ožja skupina v sestavi Bojan Špik, Andraž Kopač, Janez Dekleva in
Barbara Čad do naslednje seje Odbora pripravi skupni predlog pravilnika.
Od 5. Potrditev predstavnikov panoge AD v organe FIS; J. Dekleva;
Predsednik panoge je predstavil predlog predstavnikov panoge za alpsko smučanje v delovnih
komisijah FIS. Člani Odbora so soglasno potrdili predstavljeni predlog.
Od 6. Razno
- stališče Odbora glede denarne nagrade Kitzbuhel 2012 in udeležbe na tekmovanju
Whistler Cup 2012.
Glede na vprašanja, ki so se pojavila o denarni nagradi ob osvojitvi ekipnega prvega mesta, je
sklep odbora, da se s temi sredstvi poveča obstoječi proračun otroškega programa.
Glede na povabilo organizatorja se tekmovanja (Whistler Cup 2012) udeležimo samo z ekipo
starejših dečkov in deklic
- kandidature PŠŠ glede na prekinitev pogodbe B. Slivnika
MŠŠ je obvestilo, da je s 1.1. 2012 trener Črt Bill Slivnik prekinil pogodbo z MŠŠ in SZS, katera
poteče 28. Feb 2012.
Člani odbora so se seznanili z nastalo situacijo glede na dejstvo, da je v programu s katerim
kandidira regija (klub) in zveza na nov razpis MŠŠ-PŠŠ kot strokovni delavec naveden
imenovani trener.

Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r
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