Smučarska zveza Slovenije - združenje smučarskih panog
Alpske discipline
Podutiška 146
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 5.11.2015
ZAPISNIK
4. seje Odbora panoge za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
dne, 5. novembra 2015 ob 16.00 uri, v prostorih podjetja Hewlett Packard (Letališka
29c, 1. nadstropje), v Ljubljani.
Pričetek seje: 5.11.2015 ob 16.00 uri.
Prisotni člani Odbora:
1. Grega Benedik, ASK Kranjska Gora , Zahodna regija
2. Damjan Paščinski, SK Radovljica, Zahodna regija
3. Trivo Krempl, SK Branik Maribor, Vzhodna regija
4. Marko Arnež, SD Domžale, Centralna regija
5. Vinko Novak, SK Krka Rog Novo Mesto, Centralna regija
6. Boris Debelak, SK Črna, Vzhodna regija
7. Uroš Zupan, SD Unior Celje, Vzhodna regija
8. Mitja Kumar, SD Novinar, Centralna regija
Odsotni člani Odbora:
1. Janez Dekleva, SK Alpetour Škofja Loka, Zahodna regija
2. Jožef Bizjak, Sport klub Dol Ajdovščina, Notranjsko Primorska regija
3. Marko Milharčič, SK Snežnik Ilirska Bistrica, Notranjsko Primorska regija
4. Marko Bucik, SK Gorica Nova Gorica, Notranjsko Primorska regija
Ostali prisotni: Jožko Križan, direktor SZS; Matjaž Kranjc, predsednik Komisije tehničnih
delegatov in sodnikov; Roman Šturm, Boštjan Anderlič, Petra Robnik, alpske discipline;
Sandi Murovec, NPTS; Tine Hočevar, SK Olimpija.
AD1/ Uvod in potrditev dnevnega reda; Iztok Klančnik
Uvodoma je predsednik Odbora AD Iztok Klančnik prisotne pozdravil in seznanil z aktualno
vsebino, ki jo mora obravnavati Odbor AD SZS. Pod točko razno se obravnavajo naslednje
vsebine:
 FIS koledar za sezono 2015/2016 in organizacija tekmovanj v Sloveniji
 Šolar na smuči, Uroš Zupan
 NPTS, Sandi Murovec
Sklep 1: Dnevni red s spremembami je soglasno potrjen.

 Potrditev zapisnika korespondenčne seje Odbora AD; Iztok Klančnik
Marko Arnež je podal pripombo na zapisnik zadnje seje Odbora AD SZS.
Sklep 2: Zapisnik 2. korespondenčne seje Odbora panoge za alpsko smučanje, z dne
11.8.2015, se potrdi, s tem da se dopolni s podatkom o številu glasov za, proti in
vzdržan za vsak posamezen sklep.
AD2/ Pregled delovanja panoge - vsebinsko in finančno poročilo o delovanju panoge
AD SZS; Jožko Križan
Direktor SZS, Jožko Križan je predstavil aktualnosti na področjih:
 Finančno stanje panoge AD SZS
 Stanje pogodb s tekmovalci Slovenskih smučarskih reprezentanc
 Sodelovanje z GIZ – Združenje Slovenskih Žičničarjev – promocija kart SSV
Direktor SZS, Jožko Križan je predstavil trenutno finančno stanje panoge.
Sklep 3: Odbor AD SZS se je seznanil s trenutnim finančnim stanjem panoge AD SZS.
Direktor SZS, Jožko Križan je predstavil trenutno stanje pogodb z reprezentanti SZS.
Predstavil je stanje podpisanih pogodb tekmovalcev na dan 5.11.2015. Pregled po
tekmovalcih je članom Odbora AD SZS predstavila Petra Robnik.
Sklep 4: Člani Odbora AD SZS so se seznanili s poročilom o stanju pogodb
tekmovalcev na dan 5.11.2015.
Sklep 5: Tekmovalci, ki so člani Slovenskih smučarskih reprezentanc, so skladno s
Pravilnikom o pravicah in dolžnostih tekmovalcev, dolžni podpisati individualne
pogodbe o sodelovanju s SZS, najkasneje do 15.11.2015. Po tem datumu prijave na
tekmovanja FIS ne bodo več možna. Ta sklep se bo dosledno izvajal.
Jožko Križan je ob tem prisotne člane Odbora AD SZS seznanil z nepravilnostmi, vezanimi
na realizacijo pogodb s tekmovalci, ter kršenje Pravilnika o pravicah in dolžnostih
tekmovalcev. Iztok Klančnik je predstavil ukrepe zoper kršitve tekmovalcev. Gregor Benedik
je izpostavil ustrezno komuniciranje tekmovalcev z javnostmi in posledice nekorektne
komunikacije v medijih s strani tekmovalcev. Po diskusiji so člani Odbora AD SZS sprejeli
sklepa:
Sklep 6: Predsednik Odbora AD SZS predlaga pismeni opomin tekmovalcu Aljažu
Dvorniku v katerem se ga ponovno opozori na njegove pravice in dolžnosti, skladno s
23. členom Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev (disciplinski prekršek). V
zvezi s tem se sprejme sklep, da se vsa komunikacija z opremljevalcem/ci Alpskega

Ski Poola vrši izključno preko SZS in ne, da se dogovarja tekmovalec sam.
Tekmovalec sam in SZS v imenu tekmovalca, se pisno opraviči opremljevalcu za
nastalo situacijo. Predlog sklepa je soglasno potrjen.
Sklep 7: Odbor AD SZS sprejme predlog za pripravo Kodeksa o komunikaciji z mediji
tekmovalcev, trenerjev in drugih sodelavcev SZS.
Direktor SZS, Jožko Križan, je podal tudi informacijo o sodelovanju z GIZ – Združenjem
Slovenskih Žičničarjev. Pogodba bo zaključena in usklajena do 10.11.2015, prav tako
aktivnosti v zvezi z naročanjem Slovenskih smučarskih vozovnic (SSV) za leto 2015/2016,
vključno s pripravo seznamov upravičencev do brezplačnih SSV za posamezno panogo.
Uroš Zupan je izpostavil možnosti oglaševanja SSV in slovenske družinske vozovnice.
Dogovor je, da bo SZS po svojih kanalih poslala ponudbe GIZ.
V razpravi je Boris Debelak podal predlog, da se v primeru premostitve likvidnostnih
sredstev, kot finančna možnost za zagotavljanje finančnih sredstev za plačila sodelavcev
SZS, na bankah pridobi druge možnosti financiranja.
AD3/ Kriteriji 2016/17, kriteriji MSP in EYOF; Gregor Benedik
Gregor Benedik je podal informacije v zvezi s pripravo, obravnavo in sprejetjem kriterijev, ki
jih je predhodno obravnaval in potrdil že Strokovni svet, na svoji 5. seji dne 2.11.2015. Člani
Odbora AD SZS so bili seznanjeni s kriteriji:
 Kriteriji EYOF, ki jih je predstavil Boštjan Anderlič
 Kriteriji MSP, ki jih je predstavil Boštjan Anderlič
 Kriteriji 2016/2017, ki jih je predstavil Gregor Benedik
Po diskusiji je bil sprejet sklep:
Sklep 8: Odbor AD SZS soglasno sprejema kriterije za nastop na MSP Sochi 2016,
kriterije za nastop na YOG Lillehamer 2016, ter kriterije za pridobitev statusa
reprezentanta za sezono 2016-2017. Izhodišče za sestavo reprezentanc je, da nihče
izmed reprezentantov ne plačuje samoprispevka.
Sklep 9: V Pravilnik za prijavljanja na domača in tuja tekmovanja, ter izbor za
tekmovanja v tujini 2015/2016, se v 1. odstavku doda navedba, da je za člane
reprezentanc pogoj za prijavo na posamezno tekmovanje podpisana pogodba o
sodelovanju s SZS.
Člani Odbora AD SZS so obravnavali tudi udeležbo oziroma neudeležbo reprezentantov
SZS na tekmovanjih za Državno prvenstvo v Sloveniji. Po diskusiji je bil sprejet sklep:

Sklep 10: Odgovorne trenerje posamezne reprezentance se opozori, da so se
tekmovalci, s statusom reprezentanta SZS, skladno s Pravilnikom o pravicah in
dolžnostih tekmovalcev, dolžni udeleževati tekmovanj za Državno prvenstvo
Slovenije, ki jih organizira SZS.
AD4/ Kandidature na MIZŠ in FŠO; Roman Šturm
Roman Šturm je skladno s sklepom 10., 5. seje Strokovnega sveta z dne 2.11.2015, za
potrebe razpisov FŠO in MIZŠ, iz obstoječih dokumentov panoge za alpsko smučanje
pripravi skupen dokument - Dolgoročni program panoge za alpsko smučanje 2014-2018.
Skladno z usmeritvami Strokovnega sveta je predstavil kandidature na:
1. MIZŠ in
2. FŠO
Smernice za kandidaturo na FŠO: D1, D2 – smiselno, da sledimo kandidaturam v preteklem
letu, D3 – nivoji redne športne vadbe, Šolar na smuči, Naučimo se smučati, Urbano
smučanje, RR – predlog za enak princip pri meritvah, za nakup tehnologij trenerji pošljejo
predloge. Predstavil je tudi kandidature za MIZŠ.
Skladno s procesno in organizacijsko realizacijo, roki, pogoji in drugimi povratnimi
informacijami, ki morajo biti na ravni SZS usklajene, so člani Odbora AD SZS soglasno
sprejeli sklep:
Sklep 11: Odbor AD SZS se soglasno strinja z vsebino priprave razpisov na MIZŠ in
FŠO.
AD5,6/ Pregled sprememb aktov AD SZS in nova organizacija komisij AD SZS; Trivo
Krempl
Trivo Krempl je kot predsednik komisije za spremembo aktov AD SZS predstavil delo
komisije in spremembe vezane na to točko. Prav tako je ob odsotnosti Janeza Dekleve,
predstavil tudi predlog nove organizacije komisij AD SZS. Namen sprememb aktov je
ustrezna formulacija aktov, glede na trenutno organizacijsko strukturo panoge AD SZS.
Člani Odbora AD SZS so obravnavali spremembe, vezane na naslednje dokumente in sicer:
- Pravilnik o registraciji tekmovalcev SZS 2015
- Poslovnik o delu panoge
- Pravilnik o delu KTDS 2015-2016
- Pravilnik o delu Odbora
- Pravilnik o delu Zbora
- Sestava delovnih teles
Po obravnavi so se sprejeli sklepi, vezani na spremembe posameznih aktov in novo
organizacijo komisij. Skladno s sprejetimi sklepi, Trivo Krempl dopolni posamezne
dokumente.

Sklep 12: Odbor AD SZS soglasno potrjuje vse pravilnike:
 Pravilnik o registraciji tekmovalcev SZS 2015,
 Pravilnik o delu KTDS 2015-2016,
 Pravilnik o delu Odbora,
 Pravilnik o delu Zbora
Odbor panoge AD SZS prav tako soglasno potrdi Poslovnik o delu panoge, ki ga
kasneje potrdi še Zbor panoge. V Poslovnik o delu panoge se v 20. členu v zadnji
alineji doda, da k kandidaturi članov Odbora AD SZS daje soglasje matični klub, s
katerega predlagani član izhaja.
Sklep 13: Odbor AD SZS soglasno potrjuje sestavo stalnih delovnih teles:
 Strokovnega sveta,
 Komisijo tehničnih delegatov in sodnikov in
 Komisijo za tekmovalno smučanje in homologacijo prog.
Strokovni svet AD SZS se razširi za dodatnega člana in sicer se kot člana doda
predstavnika bivših vrhunskih tekmovalcev. Določi se sistem odločanja v strokovnem
svetu. V komisijo za tekmovalno smučanje in homologacijo prog se doda dva
predstavnika časomerilcev. Predstavniki regij so določeni po regijskem ključu, glede
na predlog regij.
Sklep 14: V organigramu panoge za Alpsko smučanje se v 10. členu Poslovnika o delu
panoge, skladno s statutom SZS, spremeni dosedanji naziv strokovni vodja panoge v
naziv vodja panoge.
Člani Odbora so bili seznanjeni tudi z regijsko organiziranostjo in posameznimi predlogi
Marka Milharčiča ter obrazložitvijo Romana Šturma, Grega Benedika in Triva Krempla. Po
diskusiji je bila sprejeta usmeritev za regije in sicer:
Sklep 15: Člani Odbora AD SZS so odgovorni, da se vse spremembe, sprejete na ravni
Odbora AD SZS, komunicirajo po posameznih regijah, glede na lastno organiziranost
v regiji. Regijski predstavniki se morajo organizirati glede interesov regije, znotraj
regije same.
AD7/ Programi usposabljanja - alpsko smučanje; Janez Dekleva
Sklep 16: Programi usposabljanja - alpsko smučanje bodo obravnavani na naslednji
seji Odbora AD SZS. Potrjevali se bodo korespondenčno. Člani Odbora gradivo
proučijo in podajo morebitne predloge.

AD8/ Razno:
 Šolar na smuči; Uroš Zupan
Uroš Zupan je predstavil slovenski projekt smučarskega ozaveščanja šolskih otrok, katerega
ambasador in promotor je Jure Košir. Nosilci akcije: Zavod za šport Planica, ZUTS, Rogla,
Krvavec, MNZ – Policija. Namen projekta je omogočiti smučanje otrokom, ki si drugače
takega dneva ne morejo privoščiti. Velika zainteresiranost medijev za poročanje o projektu.
Sklep 17: Odbor panoge za Alpsko smučanje SZS podpira projekt Šolar na smuči. SZS
je nosilec prijave na Fundacijo za šport (FŠO). Izvajalec projekta je Smučarsko
društvo Unior Celje.
 NPTS; Sandi Murovec
Sandi Murovec je predstavil Nacionalni program tekmovalnega smučanja - NPTS 2025,
strateški dokument, potreben za srednjeročno in dolgoročno obdobje delovanja slovenskega
alpskega tekmovalnega smučanja (v kategorijah U8 – U16). Program vsebuje tudi predlog
poslovnega modela in trženja.
Sklep 18: Odbor panoge za Alpsko smučanje SZS sprejema projekt NPTS 2025, kot
strateški dokument panoge za alpsko smučanje, ki se preda v obravnavo
Strokovnemu svetu AD SZS. Določi se nosilce izvedbenih funkcij, tako vsebinskega
dela, kot poslovnega dela.


FIS koledar tekmovanj v Sloveniji in organizacija tekmovanj v Sloveniji in tujini;
Matjaž Kranjc
Matjaž Kranjc je pod točko razno predstavil aktivnosti, ki so v pristojnosti Komisije tehničnih
delegatov in sodnikov in aktivnosti, ki so v pristojnosti Komisije za tekmovalno smučanje in
homologacijo prog in objektov. Predstavil je smernice o višini startnin, pomoč SZS
organizatorjem tekem FIS (tehnični delegati, stroški organizacije tekmovanj), ter predlog
oprostitve plačila stroškov startnine najboljšim tekmovalcem na domačih tekmovanjih FIS.
Po kratki diskusiji je sprejet sklep:
Sklep 19: Potrdi se koledarja za mednarodna in otroška tekmovanja za sezono
2015/2016.
Sklep 20: Odbor AD SZS potrjuje predlog o dovoljeni višini startnin in sicer:
- SL, GS------------20€,
- SG. AC-----------30€, dodatni SG v istem dnevu +10 EUR, torej 40 EUR za 2 SG.
- DH-----------------40€ treningi + 1 tekma
- DH-----------------50€ 1trening, 2 tekmi
- Veliki paket(2xDH, 2xSG, 1xAC)-, ali serija tekmovanj DH, AC, GS, SL pri enem
prireditelju do 100€
Višina startnin mora biti objavljena v razpisu. V startnino je všteta smučarska
vozovnica.

Sklep 21: Oprostitve plačila stroškov startnine najboljšim tekmovalcem na domačih
tekmovanjih FIS - stratnine se ne zaračunavajo tekmovalcem z manj kot 15.00 FIS točk
v disciplini, ki je razpisana.
Sklep 22: Dovoljena višina startnin za otroška domača tekmovanja se bo potrdila
naknadno. Marko Arnež posreduje Boštjanu Anderliču podrobno kalkulacijo startnine
za otroška tekmovanja. Na osnovi tega se bo korespondenčno sprejme sklep o višini
startnine otroških tekmovanj, ki mora biti v sorazmerju s pomočjo organizatorjem FIS
tekmovanj in ne sme preseči 3.000 EUR neto v sezono 2015/16.
Sklep 23: Dodatno obvestilo organizatorjem mednarodnih in tekmovanj: SZS, Alpske
discipline, bo organizatorjem FIS tekmovanj povrnila potne stroške mednarodnega
tehničnega delegata, do višine 600 CHF. Dnevnice (za dan prihoda in dneve tekem) in
bivanje delegata pokrije organizator tekmovanja. Za otroška tekmovanja državnega
ranga je predvidena podpora SZS v višini dnevnice in potnih stroškov delegata
vendar ne več kot 275,00 EUR. Stroški se povrnejo na osnovi obračuna poslanega na
SZS, Alpske discipline.
Seja je bila zaključena ob 21.30 uri.
Zapisala: Petra Robnik
Iztok Klančnik, MBA
Predsednik Zbora in Odbora AD SZS

