16. sestanek Odbora za alpske discipline, 20.9.2012
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Zapisnik 16. seje Odbora za alpske discipline z dne: 20.09.2012; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Matjaž Šarabon, Jurij Rupnik, Bojan Špik, Gregor Benedik, Vinko Novak, Jure Rupnik,
Jože Horvat, Boštjan Božič, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Barbara Kurner Čad, Andraž Kopač, Petra Robnik, Brane Bajt;
Odsotni:
Matjaž Kranjc, Mitja Dragšič, Karel Truglas, Marko Bucik, Marko Arnež, Vlado Makuc, Tugo Marinček,
Gojmir Klinar, Marko Rataj, Matjaž Vrhovnik, Mitja Kumar, Dušan Gorišek.
Dnevni red:
1. Uvod in potrditev zapisnika 15 seje; J. Dekleva
2. Poročilo o delu ekip alpskih reprezentanc v sezoni 2012/2013; V. Makuc;
3. Razprava o aktualnih dogodkih in priprava na skupščino SZS; J. Dekleva
4. Razno

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.
1. Sklep: Dnevni red in zapisnik 15.seje sta bila sprejeta
•

Ob sprejemanju dnevnega reda in zapisnika sta predsednik panoge in direktorica SZS sta članom
Odbora predstavila problematiko in dogajanje v zvezi z podpisovanjem individualnih pogodb
tekmovalcev s SZS, ter sodelovanje z vodstvi klubov glede finančnih obveznosti za posamezne
tekmovalce.

•

Izpostavljena je bila pobuda,da predstavniki regij v Odboru bodo javijo imena trenerjev, ki bodo v
imenu regije sodelovali pri izvajanju otroškega programa (6. Sklep 15. Odbora).

•

Roman Šturm je člane Odbora seznanil z rezultati kandidature na razpis MIZKŠ za katero je Odbor
sprejel vrstni red.

Od 2/ Poročilo o delu ekip alpskih reprezentanc v sezoni 2012/2013; V. Makuc;

V odsotnosti V. Makuca, je pisno poročilo strokovnega vodje AD, članom Odbora predstavil B. Božič.
Pisno poročilo V. Makuca obsega oceno dela AD v obdobju maj-september 2012. Podal je oceno za
navedeno obdobje na področju trenerjev in sodelavcev, individualnih pogodb s tekmovalci, realizaciji
načrtovanega programa in opremi.
V zaključku je navedel dejstva: »Kako ob nezadostni finančni podprtosti programov ustrezno
pripraviti tekmovalke in tekmovalce za kvalitetne nastope v dveh zelo pomembnih sezonah (letos SP,
prihodnjo sezono OI), ob tem pa še skrbeti za mlajše starostne kategorije, je v tem trenutku
»znanstvena fantastika«. S trenerji vedno znova in znova preračunavati vsak strošek in se glede izbire
lokacije treninga, logistike in ostalih detajlov odločati zgolj in samo skozi prizmo denarja, je s
strokovnega vidika nevzdržno. Vendar je taka realnost. Zgolj razumevanje vodstva SZS za naše težave
in pa zahteva, da porabo strogo držimo znotraj začrtanih okvirov, v tem trenutku ne prinašata dobrih
obetov.« Priloga : Pisno poročilo
Boštjan Božič je je poročilo dopolnil tudi s poročanjem o mladinskem programu. Podaril je predvsem
problematiko osipa tekmovalcev tako v mladinski kot otroški kategoriji. Predlagal je tudi termin za
sestanek s tekmovalci C ekip, dne 24.9.2012 na SZS.
Poročilo o otroškem programu je predstavil R.Šturm.
Po obsežni razpravi, s poudarkom na proračunih ekip in ponovnem pozivu klubov vodstvu SZS za
znižanje stroška režije in drugih izdatkov za 10%, v skladu z racionalizacijo in trendom gospodarske
situacije, je predsednik Odbora, J. Dekleva povzel ključne prednosti in pomanjkljivosti pri delu z
ekipami. Pri tem je poudaril večjo vlogo pri odgovornosti trenerjev SZS in ukrepanjem v skladu s
sprejetimi sklepi discipline.
Direktorica SZS je povedala, da se podpisuje pogodba s sponzorjem Petrol, ki bo skupaj s SZS
ustanovil sklad za sponzoriranje članov B ekipe AD. Prav tako je ponovno opozorila na sprejet sklep
AO, ki nakazuje razmerje med plačami trenerjev in proračunom ekip ter sprejetim sklepom IO SZS, da
se poraba sredstev giblje v okvirih sprejetih proračunov
Direktorica je seznanila člane AO, da je Krvavec na lanskoletnem razpisu dobil za ureditev poligona v
ta namen 70.000 EUR. Gradnja poteka in podpisuje se tudi dogovor o sodelovanju med ASK Trigrav,
SZS in SC Krvavec o uporabi poligona. Ko bo podpisan dogovor se ga bo posredovalo vsem klubom.
Novembra bo nov razpis Fundacije za šport in do takrat je potrebno pripraviti predlog projektov za
sofinanciranje infrastrukture.
Člani AO so diskutirali tudi o financiranju na nivoju občine. V tem primeru gre za različne pristope
občin,ki vsaka po svoje urejuje način financiranja športa in rekreacije.
Po nadaljnji razpravi pod to točko, za katero je predsednik AD poudaril, da panoga potrebuje
sistemsko rešitev zagotavljanja pogojev za treninge. Projekt mora biti pripravljen za obdobje
naslednjih 5 let in biti sprejet s konsenzom.
Predstavljeno je bilo tudi, da se urejuje tudi delovanje ski poola alpskih disciplin in vzpostavitvi fan
shopa. Sprejel se je sklep:
2. Sklep: Programe regijskih trenerjev, ki so sofinancirani s strani MIZKŠ je potrebno zagotoviti
sistemsko usklajevanje tako na nacionalnem kot regionalnem nivoju.
3. Sklep. Za usklajevanje mladinskega dela je zadolžen Božič Boštjan in Roman Šturm za otroški
del. V ta namen sklicati sofinancirane na pogodbah PŠŠ in opozoriti na namen in vsebine
večpartitne pogodbe.
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4. Sklep: Boštjan Božič pripravi sistemski pregled stanja tekmovalcev po 16 letu, Roman Šturm
pa za kategorijo dečkov in deklic
Od 3/ Razprava o aktualnih dogodkih in priprava na skupščino SZS; J. Dekleva
Direktorica SZS in predsednik AO sta seznanila prisotne na AO z dogajanjem v zvezi s skupščino in jih
obvestila o sestankih IO-ja SZS. Direktorica je predstavila kandidata: Primož Ulaga in Tomaž Kunstelj.
Prav tako je povedala, da je volilna skupščina dne 26.9.2012 ob 17.00, v dvorani Mercurius (BTC), v
Ljubljani. Predsednik Zbora in Odbora je pozval predstavnike klubov k čim večji prisotnosti in udeležbi
na skupščini.
Pod to točko se je odprla razprava tudi na temo članstva SZS v povezavi z Modro kartico in zaprosila
direktorico SZS za pravno mnenje.
Od 4/ Razno
- Potrditev člana za NO SZS s strain AD; J. Dekleva
5. Sklep: Člani AO so se seznanili s članom za NO, Matjažem Kranjcem, ki je bil izvoljen na
korespondenčni seji Zbora AD, dne 17.9.2012.
-

Obravnava vlog za prestope v drugo državo in izdajo viz tekmovalcem; J. Dekleva

6. Sklep: Prejete vloge bo obravnavala tekmovalna komisija panoge in o tem obvestila člane
Odbora in MK.
-

Poročilo o kandidaturah na razpis FŠO za D3- Naučimo se smučati; R. Šturm

Vodja otroških programov Roman Šturm je prisotnim poročal o prejetih poročilih društev, ki so
izvajala programe D3 ter predstavil delitev sredstev, kot izhaja iz sklepa zahodne regije in poročila
klubov vzhodne regije.
7. Sklep: Odbor se je seznanil s poročilom in delitvijo sredstev klubom, ki so sodelovali pri
izvajanju programa Naučimo se smučati.
-

Dogovor za uporabo smučarskih površin za namen izvedebe treningov in tekmovanj v
okviru SZS za alpske discipline; J.Dekleva, G.Benedik

G. Benedik je ponovno pozval vodstvo SZS k sklenitvi dogovorov s posameznimi smučišči s področja
uporabe smučarskih površin za izvajanje programov alpskih disciplin (treningi in tekmovanja izpostavljena problematika organizacije FIS tekem).
8. Sklep: Sestanek z upravljavcem smučišča Pohorje bo koordiniral Grega Benedik.
-

FIS meeting Zurich, oktober 2012. J. Dekleva

Predsednik panoge Dekleva je prisotne seznanil, da se bo vsakoletnega delovnega sestanka članov
komisij v telesih FIS v Zurichu udeležilo vodstvo AD.
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-

Poročilo ZUTS-a o trenerskem usposabljanju v Mariboru; J. Dekleva

9. Sklep: ZUTS se zaprosi za vsebinsko in finančno poročilo o organiziranem trenerskem
seminarju v Mariboru do naslednje seje AO.
-

Sejem rabljene smučarske opreme na Gospodarskem razstavišču in sodelovanje SZS; B. Čad

Na sejmu rabljene smučarske opreme na gospodarskem razstavišču bo sodelovala tudi SZS s svojo
stojnico, ki bo promocijsko usmerjena. Prav tako bo dana možnost tudi klubom za svoje predstavitve.
Na sejmu bo predstavljen tudi fan shop SZS.
-

Spisek aktivnih tekmovalcev v programih PŠŠ; J. Rupnik

10. Sklep: Boštjan Božič pripravi podroben pregled katere tekmovalce trenira posamezen trener
financiran s strani SZS. (domači in tuji tekmovalci ).
-

Poziv klubom k akciji “Varno na štart”; R. Šturm

Šturm je predstavil nadaljevanje lanskoletne akcije »varno na štart« s katero se letošnje leto želi
vključiti društva in njihove trenerje, da se udeležijo treninga varne vožnje na poligonu AMZS Vransko.

Zaključek ob 18.30 uri

Zapisala: Petra Robnik
Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r
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