15. sestanek Odbora za alpske discipline, 20.6.2012
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Zapisnik 15. seje Odbora za alpske discipline z dne: 20.06.2012; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Vlado Makuc, Marko Arnež, Bojan Špik, Gregor Benedik, Vinko Novak, Marko Bucik,
Jure Rupnik, Karel Truglas, Jože Horvat, Matjaž Kranjc, Mitja Dragšič, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Barbara Kurner Čad, Petra Robnik, Nina Pirnat;
Odsotni:
Matjaž Šarabon, Jurij Rupnik, Tugo Marinček, Gojmir Klinar, Marko Rataj, Matjaž Vrhovnik, Šadl
Franko, Mitja Kumar, Dušan Gorišek.
Po otvoritvi seje ob 16.00 je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje.
Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 18.50.
Po dnevnem redu:
Od 1/ Uvod in potrditev zapisnika; J. Dekleva;
Uvodoma je predsednik panoge Janez Dekleva prebral predlog dnevnega reda ter pozval člane, da o
njem odločajo oz. predlagajo spremembe. Uvodoma je izpostavil izvedbo Zbora panoge za alpske
discipline ter sprejete sklepe. Povzel je sklepe zapisnika 14. Seje Odbora, ki je bilo primerno za
obravnavo in sprejem na Zboru in nato kratko opisal dogajanje na Zboru.
Po sprejemu dnevnega reda so prisotni potrdili vsebino zapisnika zadnjega Odbora, ki je bil dne
24.4.2012 in na katerem so se obravnavale vsebine iz zapisnika (priloga zapisnik 14. Odbora) in bili
sprejeti sklepi, ki izhajajo iz zapisnika. Zapisnik 14. seje Odbora je bil sprejet.
Od 2/ Razprava o aktualnih dogodkih in priprava na skupščino SZS; J. Dekleva
Predsednik panoge je v daljši razpravi orisal trenutno situacijo na SZS in prosil direktorico Barbaro
Kurner Čad za obrazložitev glede aktualnih tematik, povezanih tudi z odstopom predsednika SZS,
Tomaža Lovšeta in kandidature Planice za izvedbo SP 2017. Planica ima veliko možnosti za izvedbo SP
leta 2019. Ker Tomaž Lovše ni želel prevzeti funkcije predsednika v odstopu, je njegovo funkcijo v
vmesnem času prevzel podpredsednik Enzo Smrekar, kot predvideva tudi statut SZS. Iz razloga
razpisa kandidacijskega postopka je datum skupščine SZS zamaknjen. Skupščina bo 3.7.2012 ob
17.00. Rok za vložitev kandidatur je 22.7.2012 do 12.00. Poleg rednega programa in nekaterih
sprememb statuta, bo glavna tematika izbira kandidata za predsednika, katerega mandat bo po
potrditvi sprememb statuta, dve leti. Pogodba s Tino Maze je urejena in pripravljena za podpis.
Pogodba bo uradno podpisana dne 21.6.2012. Direktorica SZS je obrazložila tudi situacijo na
finančnem področju. S strani MIKZŠ je SZS dobila enako sredstev kot v lanskem letu.
Pogodbe so bile pripravljene in poslane tekmovalcem, ki izpolnjujejo kriterij za A in B status
reprezentanta. Direktorica pričakuje podpis pogodb in ureditev pogodbenih razmerij v čim krajšem
možnem roku. Prav tako se podpis pogodb navezuje na pogodbene obveznosti s trenerji SZS. V.
Makuc je obrazložil situacijo glede podpisa pogodb s tekmovalci s statusom B, ki so si, glede na sklep
Zbora, dne 17.5.2012, sami dolžni kriti svoje funkcionalne stroške. Pozval je, da tekmovalci poskušajo
v sodelovanju s predstavniki klubov, iskati rešitve za financiranje svojih programov, ter posredovanje

pripomb v zvezi s pogodbo in da poravnajo svoje obveznosti do SZS za pretekle sezone. V. Makuc je
pridobil podatke za primerjavo finančnih prispevkov drugih reprezentanc, za kritje lastnih stroškov
tekmovalcev in opozoril na špekulacije ob podpisu pogodb. Stališče strokovnega sveta in trenerjev
SZS je enotno, da tekmovalec ob podpisu pogodbe, upošteva že potrjen program. V razpravi so se
člani dogovorili glede sodelovanja klubov pri financiranju in problematike tekmovalcev na področju
osebnega sponzorstva. Osebno sponzorstvo tekmovalcev predvideva tudi prostor na čeladi. V zvezi s
tem se sprejme spodaj naveden sklep o popravku 13. In 32. Člena Pravilnika.
Razprava pod to točko, je zajemala tudi informacije o enostranskem odstopu od pogodbe sponzorja
Citroen. Ugotovljena je bila zagotovljena višina proračunskih sredstev alpskih disciplin, ki je 1.867.467
EUR. Direktorica je obrazložila sklepe sprejete na IO SZS, ki se nanašajo na višino proračunskih
sredstev. Dolgoročni plani SZS zajemajo tudi namenska sredstva za proračun marketinga, za dodatne
sponzorske aktivnosti. Po razpravi so se sprejeli naslednji sklepi.
Sklepi:
1. Tekmovalci s statusom A morajo vrniti podpisane pogodbe najkasneje do 28.06. 2012 do 10.
ure. Istega dne, ob 12. uri bo na SZS skupen sestanek tekmovalcev in vodstva.
2. Tekmovalci s statusom B morajo vrniti podpisane pogodbe najkasneje do 29.06. 2012 do 10.
ure. Pogoj za podpis pogodbe s SZS je, da ima tekmovalec poravnane vse finančne obveznosti
do SZS za pretekle sezone.
3. Zadnji odstavek 13. člena Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev se črta. Opravi se
redakcija drugega odstavka 32. člena, ki govori o veljavnosti za nazaj. Spremembe potrdi IO
SZS.
Od 3/ Poročilo o delu ekip alpskih reprezentanc v sezoni 2012/2013; V. Makuc;
Glede medsebojnih pogodbenih obveznosti tekmovalcev s statusom A in B, so sklepi sprejeti že v
prejšnji točki. Odbor predlaga, da se pravno formalno uredi tudi sodelovanje tekmovalcev s C
statusom. Sprejme se 4. sklep 15. Seje AO. V. Makuc je podrobno poročal o delu ekip, glede na
potrjen program, ki je v izvajanju, s strokovnega vidika. Na ženski strani je nov kondicijski trener. Vsi
tekmovalci nemoteno obiskujejo treninge, ne glede na njihov pogodbeni status. Makuc je razložil
predviden kratkoročni program in izvedbo programa v prihodnjih mesecih. Udeležba na treningih oz
številčnost ekip in organizacija programa je vezana na podpis pogodb.
Makuc je poročal tudi o delu Ski Poola alpskih disciplin. Pogodbe z opremljevalci so usklajene in so
bile že poslane opremljevalcem, s katerimi so načelno sklenjeni dogovori za prihodnji dve sezoni. S
strani opremljevalcev je potrjena informacija, da pokrijejo stroške opremljanja zgolj za tekmovalce, ki
sodelujejo v programih SZS. Za tekmovalce C ekip in tekmovalce izven ekip, je SZS že apelirala, da
opremijo tudi naj perspektivnejše mlade tekmovalce, glede na zmožnosti. Makuc je opozoril na to, da
je področje ski poola letošnjo sezono bolj sistematizirano, vendar je finančni doprinos še nekoliko
nižji. Vse pogodbe z opremljevalci so usklajene tudi s pravilnikom in statutom ski poola, ki je bil
potrjen s strani IO SZS.
Na področju otroškega smučanja je V. Makuc predstavil spremembe, ki jih je v pisni obliki pripravil
Boštjan Božič in so gradivo vabila na sejo AO. Glede sistematične izvedbe realizacije sprememb, je bil
sprejet 6. Sklep 15. Seje AO. R. Šturm nato pozove predstavnike regij, da javijo seznam trenerjev, ki
bodo sodelovali v otroškem programu. Predstavnik NPR je v razpravi izpostavil, da regija potrebuje
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mladinskega trenerja, na kar mu je predsednik panoge, J. Dekleva podal obrazložitev. Po razpravi je
odbor sprejel spodaj navedene sklepe:
Sklepi:
4. Vodstvo AD za člane C ekipe pripravi predlog pisnega sporazuma o sodelovanju med SZS in
člani C ekipe.
5. Na podlagi opravljene realizacije sprememb v otroškem programu, sprejetih na Zboru AD (po
opravljeni simulaciji na skupnem treningu-september) pripravi vodstvo AD dokument o
izvajanju sprememb.
6. Predstavniki regij najkasneje do konca letnih počitnic javijo seznam trenerjev, ki bodo
sodelovali v otroškem programu.
Od 4. Razno
- Razpis za sofinanciranje trenerjev. J.Dekleva, R.Šturm, V.Makuc
Odbor se je seznanil z rezultati kandidatur PŠŠ. Skladno s prvim delom kandidatur, je rok za ponovno
oddajo kandidatur petek, 22.6.2012. S temi kandidaturami se v sklopu že potrjene sheme računa
dopolniti manjkajoče število kandidatur, s katerimi se je že kandidiralo na prvi razpis. Zaradi razpisnih
pogojev,se je za dve kandidaturi ponudila možnost, da se kandidira z bivšimi vrhunskimi tekmovalci.
Ponovno bodo kandidirali programi regij z manjkajočimi programi. Odbor se je nato seznanil s stališči
klubov, ki so jih podali predstavniki klubov. V razpravi je bil Odbor seznanjen, da bo možno
kandidirati že pred rokom, saj glede na sestavo pogodbe z Ministrstvom, SZS ureja razpored
trenerjev. Odbor je glasoval o vrstnem redu kandidatur, se seznanil z programi in trenerji in sprejel
sklep.
- Področje ureditve poligona SZS za alpske discipline. J.Dekleva, G.Benedik
Odbor je ponovno pozval SZS k urejanju področja poligonov, kot osnovne infrastrukture za izvajanje
panoge alpske discipline. Na to temo je bila že sklicana koordinacijska skupina, ki naj s svojim delom
nadaljuje. Prav tako je bila izpostavljena problematika organizacije FIS tekem.
-

Poročilo s kongresa FISv kongwonlandu, Koreja, maj 2012. M.Kranjc

G. Kranjc je podal strnjeno poročilo s kongresa FIS. Izvoljeno je bilo novo predsedstvo FIS, v katerega
je bil izvoljen g. Janez Kocijačič, kot eden izmed treh podpredsednikov. Sprejeti so bili tudi člani
komisij in podkomisij. Slovenija je s projektom Snow Kidz zasedla tretje mesto med projekti za otroke.
Postavljeni so bili delegati pomembnih tekem. G. Kranjc je poročal še o spremembah podkomisij v
alpskem smučanju. Svetovno prvenstvo 2017 v alpskem smučanju bo v St.Moritzu. Z vidika tehničnih
delegatov je prav tako izpostavljena problematika izvedbe domačih FIS tekmovanj.
-

Poravnava odprtih obveznosti SZS do klubov. J.Dekleva

Odbor poziva SZS za poravnavo odprtih terjatev. Sprejet je bil sklep.
-

Sprememba Pravilnika o registraciji tekmovalcev. V.Makuc

Odbor predlaga popravek pravilnika o registraciji tekmovalcev v alpskem smučanju in sicer, da se
namesto enega, uvedeta ponovno dva prestopna roka. Sprejet je bil sklep.
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Sklepi:
7. Odbor je sprejel vrstni red kandidatur za PŠŠ in podal soglasje programom, izvajalcem in
trenerjem.
8. Računovodstvo SZS se pozove k poravnavi odprtih obveznosti SZS do klubov.
9. Odbor je ponovno potrdil že sprejeto odločitev o dveh prestopnih rokih za tekmovalce v
alpskem smučanju. V 3. In 4. členu se predlaga namesto enega prestopnega roka, dva
prestopna roka. Odločitev bo potrdil IO SZS.
Zapisnik: Petra Robnik
Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r
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