13. sestanek Odbora za alpske discipline, 22.3.2012

Smučarska Zveza Slovenije / Ski Association of Slovenia
Podutiška 146, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
tel. +386 (0)1 5136 804
fax +386 (0)1 5136 810
e-mail alpine@sloski.si
www.sloski.si
Zapisnik 13. seje Odbora za alpske discipline z dne: 22.03.2012; SZS, Podutiška 146,
Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 20.15.

IBAN: SI56020100254706834
NLB d.d., Ljubljana, Trg republike 2
SWIFT BIC:LJBASI2X

Prisotni:
Janez Dekleva, Vlado Makuc, Marko Arnež, Bojan Špik, Gregor Benedik, Matjaž Šarabon, Matjaž
Kranjc, Vinko Novak, Mitja Kumar, Jurij Rupnik, Marko Bucik, Tugo Marinček, Karel Truglas,
Petra Robnik, Mitja Dragšič, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Barbara Kurner Čad, Andraž Kopač, Srečko Medven;
Odsotni: Gojmir Klinar, Jože Horvat, Marko Rataj, Matjaž Vrhovnik, 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 Petro Robnik,
ki bo opravljala vodenje pisarne alpskih disciplin in naloge v zvezi s skladom panoge za alpsko
smučanje (ski pool-om). V nadaljevanju je 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 2.2.2012, na katerem so se obravnavale vsebine iz
zapisnika (priloga zapisnik 12 Odbora) in bili sprejeti sklepi, ki izhajajo iz zapisnika.
Po obravnavi in podanih pojasnilih, je predsednik ugotovil, da so sklepi izvedeni oz. v
izvajanju na kar je bil zapisnik zadnje (12) seje Odbora sprejet.
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Od 2. Poročilo o finančnem stanju panoge AD in izhodišča za sezono 2012/2013;
A. Kopač;
V svojem poročilu se je A. Kopač osredotočil na štiri ekipe in njihovo trenutno in predvideno
porabo. Poraba je cca 94.000€ na d planom. Od tega 54.000€ izhaja iz porabe ženske A ekipe.
Moška ekipa HD je znotraj kontrole, pri TD je problem plačil na terenu (kopije plačil). Povzel
je, da bo minus pri funkcionalnih stroških ostal, saj je še vedno odprto vprašanje obveznosti
OK Zlate Lisice. K temu je A. Kopač dodal pregled zapadlih finančnih obveznosti športnikov v
višini cca 35.000€. Direktorica SZS je povedala, da bodo natančnejša izhodišča o zagotovljenih
sredstvih znana do 15.4.2012. Predvidoma bo zagotovljenih cca 2 mio € ob dejstvu, da je
prosto mesto v dogovoru z Infront-om in osebni prostor na čeladah. Sredstva s strani države

so manjša za 30% (FŠO), letni programi športa naj bi bili financirani v enaki višini kot lansko
leto.
V daljši razpravi na predstavljene vsebine so se člani odbora strinjali, da se v ta namen terja
odgovornost trenerjev AD v delu, ki se nanaša na nadzor porabe sredstev in sprejeli sklepe v
nadaljevanju.
Sklepi:
1. Trenerji v skladu z obveznostmi, ki jih imajo v pogodbah o zaposlitvi oziroma o

sodelovanju s SZS pripravijo poročila v katerih opredelijo razloge za prekoračitev planov
za sezono 2011/2012.

2. Odgovorni trenerji nemudoma opravijo razgovore s tekmovalci in jim predstavijo situacijo
glede

porabe

denarnih

sredstev

samoprispevkov za sezono 2011/2012.

za

sezono

2011/2012

in

stanje

planiranih

3. Strokovna služba SZS pripravi za sezono 2012/2013 način spremljanja in reagiranja z
ukrepi v primeru kršitev dogovorov. Vzpostavi se komisija za socialni primer in določi
način plačila prispevkov.

Od 3. Razprava o izhodiščih za sestavo ekip alpskih reprezentanc v sezoni
2012/2013; V. Makuc;
Uvodoma je predsednik panoge za alpsko smučanje predal besedo o finančnih okvirih
panoge za naslednjo sezono direktorici Barbari K. Čad in poslovnemu direktorju A.
Kopaču. Direktorica je predstavila že prej navedene podatke o finančnih okvirih s strani
sponzorskega dela pogodb in sredstev s strani države. Povedala je, da plače trenerjev,
po ustnem zagotovilu g. Draga Balenta, novega direktorja direktorata za šport, ne bodo
ogrožene, prišlo pa bo do zamika glede sklenitev pogodb. Problematika bo obravnavana
na IO-ju, 2.4.2012. Direktorica je razložila namen enotnega trženja čelad za tekmovalce.
Tekmovalci bodo za odstop osebnega tržnega prostora dobili določeno odmeno.
Možnosti trženja osebnega prostora, bodo tekmovalci imeli na termo oblačilih. Stroški
poslovne podpore se v splošnem zmanjšujejo. Podan je predlog zaposlitve nove osebe v
marketingu. Za področje SLO SKI POOLA je zadolžen marketing SZS, A. Kajtner, skupaj z
direktorico, na alpskem delu pa P. Robnik. Za področje ski poola bo predlagan nov
statut in pravilnik, ki bo predlagan IO-ju SZS v sprejem.

V. Makuc, strokovni vodja panoge je navedel izhodišča za sestavo ekip. Izhodišča za sestavo
ekip so določena glede na predvideni finančni okvir. Na podlagi kriterijev, ki so bili predlagani
lansko leto za uvrstitev v reprezentanco za sezono 2012/2013, se pričakuje manj
tekmovalcev, ki izpolnjujejo določene kriterije. Organizacijsko je pripravljena enaka shema
(status A in B ekip), tako na ženski, kot na moški strani. Tudi na ženski strani bo predlagana
ekipa za hitre discipline in ekipa za tehnične discipline. Znotraj teh dveh ekip bodo predlagani
tako starejši, kot mlajši., s statusom A in statusom B. Na podlagi kriterijev, ki so prilagojeni
posamezni starosti tekmovalcev, so dosego statusa A potrebne uvrstitve vrhunski rezultati,
doseženi na tekmah svetovnega pokala oz najvišja mesta v skupni uvrstitvi na evropskem
pokalu. V tem trenutku status A dosegajo 4 tekmovalci, status B pa 6 tekmovalcev v moškem
delu. V ženskem delu skupaj dosega status A in B 6 deklet. Za mlajše tekmovalce pomeni
status B tudi uvrstitev v reprezentanco in pokriti vsi stroški. Za starejše tekmovalce, ki po
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letnikih ne izpolnjujejo rezultatskih kriterijev, pa jim bo ta status omogočal, da se lahko ekipi
priključijo na trening, vendar na svoje stroške. Ti stroški pomenijo dejansko vrednost
posameznega programa. Ocenjeni stroški za tehnično izvedbo programa posameznega
tekmovalca, ki vključujejo zgolj nujne funkcionalne stroške, znašajo na moškem delu cca
12.900eur, na ženskem pa cca 12.400eur. Trening skupina se lahko po potrebi za stalno ali pa
za posamezne akcije dopolnjuje s tekmovalci; ali s samoplačniki ali pa zaradi strokovnih
odločitev s tekmovalci iz tehnične skupine, da lahko prehajajo v določeni fazi treninga, tako da
je skupina funkcionalna in stroškovno bolj učinkovita. Predvideva se zmanjšanje
reprezentantov iz letošnjih 26 reprezentantov, na okvirno 15-16 reprezentantov. Vsi člani, ki
bodo imeli status reprezentanta so člani reprezentance. Ostali so samoplačniki. Pomemben
del je ob tem ponovno oživljanje klubskega dela v otroškem in mladinskem programu –
NPŠŠC, pri katerem ob odobritvi ministra, lahko ponudimo 9 trenerjev, ki bodo imeli 80
odstotno pokrito plačo s strani ministrstva, se pravi v vsaki regiji po 3 trenerje. Na ta način
imajo tekmovalci izven reprezentanc možnost sodelovanja na klubski ravni in bo na ta način
strokovno in s konkurenčnimi programi poskrbljeno tudi za tekmovalce, ki ne bodo dosegali
kriterijev za izpolnitev statusa reprezentanta. Letos je bila ponovno izražena želja po
vzpostavitvi C ekipe, ki je vmesna možnost za otroške kategorije ob prehodu v mladinski
program, preko katere bo tekmovalcem zagotovljen program in oprema. Proračun otroških in
mladinskih ekip s strani države, ostane namensko za izvajanje teh dveh programov. Za
otroško smučanje so bile že predstavljene načrtovane spremembe, predstavljene na klubski
ravni, predsednikom klubov in predvidevajo nekatere spremembe v tekmovalnem sistemu,
največje pa na področju selekcioniranja otrok za izbor za največja tekmovanja. Udeležba na
mednarodnih tekmovanjih v bodoče načrtovana zgolj s kategorijo U16. Podrobnosti so
predstavljene v dokumentu.
Po daljši razpravi, v katero je bilo vključeno vprašanje financiranja trenerjev in tekmovalcev
(50-50), vprašanje nadzora nad ekipami in odgovornost za posameznega tekmovalca, ter
vprašanje regijske koordinacije treningov in povezovanje ekip, je bilo predstavljeno osnovno
izhodišče za strokovni svet AD in sicer glede povezovanja med tehničnimi in hitrimi
disciplinami, kjer vsak trener prevzame odgovornost za posameznega tekmovalca, ki pod
njegovim okriljem trenira. Sprejeti pa so bili naslednji sklepi.
Sklepi:
1. Odbor za alpsko smučanje nalaga Strokovnemu svetu za alpsko smučanje, da dosledno na
osnovi sprejetih kriterijev za sestavo reprezentanc pripravi predlog za žensko, moško,
mladinsko (dekleta in fantje) in otroško reprezentanco za sezono 2012/2013.

2. Odbor za alpsko smučanje nalaga Strokovnemu svetu za alpsko smučanje, da so programi
dela za sezono 2012/2013 pripravljeni v okviru razpoložljivih denarnih sredstev.

Od 4. Obravnava pogodbe in pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev;
Barbara Kurner Čad,Janez DeklevaDekleva, Andraž Kopač;
Direktorica Barbara Čad in Andraž Kopač sta predstavila razloge in namen novega pravilnika
o pravicah in dolžnostih tekmovalcev pri katerem je sodeloval še predstavnik Odbora v
sestavi: Bojan Špik, Andraž Kopač, Janez Dekleva in Barbara Čad. Po daljši razpravi in
vključenih pripombah je Odbor sprejel sklep:
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Sklep:
1.
Odbor za alpsko smučanje soglaša s predlogom pravilnika o pravicah in dolžnostih
tekmovalcev in ga predlaga IO-ju SZS v sprejem.
Od 5. Razno
- M. Kranjc
Predlaga, da se strokovni svet opredeli do sodelujočih z vidika strokovnosti v športni oddaji
Športni izziv.
- M. Kumar
Postavil vprašanje kdo določi ekipo tekmovalcev in trenerjev za nastop na otroških
mednarodnih tekmovanjih. Odgovor in dodatno pojasnilo je podal R. Šturm, ki je tudi povedal,
da je način izbire vsako leto zapisan v načrtu OP.
- M. Arnež
Problematika izvedbe DP v primeru odpovedi in selitve v drug termin.
Dolžnost-obveznost nastopa na DP mladinskih in članskih kategorij.
Predsednik tekmovalne komisije T. Marinček je pojasnil, da ima DP absolutno prednost in da
se v primeru odpovedi (zaradi vremenskih in drugih razlogov) seli DP in organizator v
naslednji termin v koledarju tekmovanj. V kolikor organizator v naslednjem terminu ne more
organizirati DP, vrne organizacijo nazaj SZS, katera pozove druge zainteresirane
organizatorje.
- V. Makuc in J. Dekleva
Izpostavljeno je bilo vprašanje starta deklet (Ilke Štuhec, Maruša Ferk, Vanja Brodnik) na
avstrijskem državnem prvenstvu v SGS v času ko je bilo v Sloveniji organizirano slovenskem
državnem prvenstvu. Obveznosti so dogovorjene, da v času državnega prvenstva tekmovalke
in tekmovalci tekmujejo na domačem prvenstvu ter, da prijav za mednarodna tekmovanja v
tujini niso mogoča. Ker je za prijave za tekmovanja v tujino odgovorna Smučarska zveza
Slovenije in da je odgovorni trener kljub poznavanju dogovora glede nastopanja v času
domačega prvenstva tekmovalke prijavil in se tudi udeležil tekmovanja na avstrijskem
državnem prvenstvu je Odbor za alpsko smučanje sprejel sklep.
- J. Dekleva
Glede na vse pogostejše nepravilnosti pri uporabi uradnih oblačil AD, je predsednik panoge
predlagal, da se napiše kodeks uporabe uradnih oblačil (nacionalnih dresov) in določi
obveznosti tistih, ki so upravičeni do uporabe in nošnje le teh.
- M. Šarabon
Informacija o »mobilnih igriščih«.

Sklepi:
1. Odbor za alpsko smučanje je sprejel stališče do odločitve odgovornega trenerja deklet Ilke
Štuhec, Maruše Ferk, Vanje Brodnik glede starta na avstrijskem državnem prvenstvu.

Odločitev odgovornega trenerja je neodgovorna in kaže na nespoštovanje sprejetih
dogovorov. Odgovornemu trenerju se pošlje izpisek sklepa Odbora za alpsko smučanje in v
vednost vsem trem tekmovalkam Ilki Štuhec, Maruši Ferk in Vanji Brodnik.

2. Odbor za alpsko smučanje predlaga strokovnim službam, da proučijo možnosti postavitve
slovenskega nacionalnega grba na dres oziroma oblačila za alpsko smučanje.
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3. Odbor za alpsko smučanje se strinja s predlogom strokovnih služb za izvedbo projektov za
povečevanje baze smučarjev v otroških kategorijah.

Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r
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