18. sestanek Odbora za alpske discipline, 05.02.2013

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 18. seje Odbora za alpske discipline z dne: 05.02.2013; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Marko Rataj, Gojmir Klinar, Jože Horvat, Matjaž Šarabon, Bojan Špik, Gregor Benedik,
Vinko Novak, Jure Rupnik, Jurij Rupnik, Marko Bucik, Tugo Marinček, Dušan Gorišek, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Petra Robnik, Boštjan Božič
Odsotni:
Vlado Makuc, Mitja Kumar, Marko Arnež, Mitja Dragšič, Matjaž Kranjc, Karel Truglas, Roman Jakič,
Andraž Kopač
Po otvoritvi seje ob 16.00 je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje. Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 18.45.
Dnevni red:
1. Uvod in potrditev zapisnika 17 seje; J. Dekleva;
2. Poročilo o finančnem stanju panoge AD: A. Kopač;
3. Pregled tekoče sezone 2012/2013 in usmeritve za 2013/2014; V. Makuc;
4. Obravnava ekip za SP Schladming 2013 in MSP Quebec 2013; J. Dekleva;
5. Razno
Po dnevnem redu:
Ad 1/ Uvod in potrditev zapisnika 17 seje; J. Dekleva;
Uvodoma je predsednik panoge Janez Dekleva prebral predlog dnevnega reda ter pozval člane, da o
njem odločajo. Opravičil je prisotnost vodje panoge V. Makuca, ki se 18. seje ni mogel udeležiti zaradi
prisotnosti na SP Schladming 2013. Razlog odsotnosti je bil prestavitev starta SGS, za dekleta na SP
Schladming 2013.
Odbor je pregledal sklepe prejšnje 17. seje in korespondenčne seje AO, ki je bila izvedena z namenom
potrditve vrstnega reda kandidatur za Fundacijo za šport. Kot kandidati so bile obravnavane
kandidature poligonov Krvavec, Kranjska Gora in Macesnovec.
B. Špik je zahteval pojasnilo v zvezi s sprejetimi sklepi oz njihovo realizacijo. Opozoril je na 4. sklep, ki
se nanaša na obligacijo tekmovalcev za udeležbo na tekmovanjih za državno prvenstvo. Opozoril je
tudi na 13. sklep glede potrjevanja reprezentance za SP Schladming 2013, katere ni potrdil AO in je
bila potrjena na predlog Strokovnega sveta za alpske discipline in direktno posredovano na IO SZS.
Predsednik Odbora za AD je podal obrazložitev in poudaril, da je nase prevzel odgovornost, glede
posredovanja predloga Strokovnega sveta za alpske discipline, na IO SZS. Na današnji seji pa bo iskal

podporo k pripravljenemu predlogu Strokovnega sveta za alpske discipline. Razlog za to je bila
časovna stiska. Predsednik Strokovnega sveta za alpske discipline je sklical sejo Strokovnega sveta za
alpske discipline, za dne 30.1.2013, seja IO SZS, ki potrjuje reprezentanco za SP Schladming 2013, pa
je bila dne 31.1.2013. Tehnično je bilo nemogoče obravnavati predlog na Odboru za alpske discipline.
Bojan Špik je še poudaril, da AO nosi največjo odgovornost pri sprejemanju odločitev in pozval, da
izvajalci pri realizaciji dosledno upoštevajo sprejete sklepe.
Podana je bila še dodatna obrazložitev glede kandidatur razpis FŠO za športno infrastrukturo ki jo je
podal Dušan Gorišek. Posebej je bil z njegove strani izpostavljen Macesnovec, ki ni homologiran, je
pa po strokovnem mnenju Dušana Goriška primeren za vadbeni poligon in kot kandidat za denarna
sredstva. Težava pa je v neprimerni tehnološki opremljenosti poligona in potrebne velikosti
finančnega vložka za njegovo dokončanje.
1. Sklep: Dnevni red 18. seje je bil sprejet.
2. Sklep: Po obravnavi zapisnika 17. seje Odbora za alpske discipline, skupaj z obrazložitvami
posameznih sklepov predhodne seje predsednika AO, je bil zapisnik sprejet.
3. Sklep: Zapisnik in sklep korespondenčne seje AO z dne 14.1.2013, glede vrstnega reda
kandidatur za FŠO na podlagi rezultatov glasovanja članov odbora z glasovalno pravico, ki je
naslednji: 1. Krvavec, 2. Kranjska Gora in 3. Macesnovec.
Ad 2/ Poročilo o finančnem stanju panoge AD: J. Dekleva

Ob odsotnosti Andraža Kopača je kratko poročilo Odboru za alpske discipline predstavil predsednik
Odbora in po zagotovilu poslovnega direktorja Andraža Kopača povzel, da naj poraba sredstev v
proračunu alpskih disciplin za sezono 2012/2013 ne bi presegela načrtovanega zneska za disciplino.
Za naslednjo sezono pa je za računati na primerljiv znesek proračuna kot za tekočo sezono. V diskusiji
je predsednik Odbora članom objasnil stanje glede pokrivanja pretekle izgube.
Jure Rupnik je Odboru sugeriral, da je cilj izpeljave naslednje sezone z enakim obsegom
sredstev, glede na rezultate in medijsko odmevnost alpskega smučanja, premajhen. Predsednik je
podal obrazložitev, da so rezerve na strani vzpostavitve boljšega delovanja Ski poola alpskih disciplin
večje kot na strani sponzorjev, kjer so podpisane pogodbe vezane do konca sezone 2014.
Bojan Špik je opozoril na porabo planiranih sredstev za tekočo sezono in prosil za pregled
porabe sredstev v primerjavi s planiranimi.
Jože Horvat je izpostavil vprašanje o prihranku 10 % na delu uprave SZS na sezono
2012/2013, katero je bilo izpostavljeno že preteklo sezono.
Odprto ostaja poslovanje NPŠC Kranj, kjer so bili sprejeti sklepi na:
11. seji Odbora za Alpske discipline, dne 20.12.2011
Ad 2:
B. Hrobat, vodja projekta NPŠŠC Kranj, je podrobneje predstavil dokument z dne, 18.11.2011,
v katerem je povzel finančno situacijo pri delovanju NPŠŠC Kranj s predlaganimi rešitvami in
obveznostmi vpletenih v delovanje ekipe. V navedenem dokumentu se je B. Hrobat, kot vodja
projekta, izrecno zavezal, da bo poskrbel, da se morebitna izguba oziroma primanjkljaj sezone
2011/12 iz naslova razlike med planiranimi in realiziranimi sredstvi donacij in sponzorskih
sredstev, ki so bila planirana v višini 75.000 evrov, pokrije do konca leta 2012.
ter sklep
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Zbora AD, dne 17.5.2012
Ad 3:
Po trenutnih podatkih od 70.000 evrov primanjkljaja AD gre 40.000 evrov na račun minusa
NPŠŠC Kranj, ker niso bila zagotovljena sredstva za delovanje.
Vprašanja na podlagi zgoraj navedenega:
1. Kolikšna je končna vrednost minusa na stroškovnem mestu 137, ki je namenjeno vodenju
stroškov NPŠŠC Kranj za obdobji sezon 2010/11 in 2011/12?
2. Ali je minus poravnan in iz katerih sredstev?
3. Če ni, kaj so storile strokovne službe SZS za to, da se minus pokrije in kakšen je načrt za
izterjavo primanjkljaja?

4. Sklep: Pričakovanja alpskih disciplin so, da marketing SZS okrepi delo na delovanju Ski poola
alpskih disciplin s ciljem povečanja denarnih sredstev za sezono 2013/2014.
5. Sklep: Strokovne službe SZS pripravijo pregled porabe finančnih sredstev po ekipah glede na
planirana denarna sredstva.
6. Sklep: Strokovne službe SZS pripravijo informacijo o prihranku 10 % na delu uprave SZS za
sezono 2012/2013.
7. Sklep: Strokovne službe SZS pripravijo poročilo o realizaciji sklepov, 11. seja AO, 20.12.2011,
Ad 2 in Zbora AD, 17.5.2012 v zvezi z NPŠŠC Kranj.
Ad 3/ Pregled tekoče sezone 2012/2013 in usmeritve za 2013/2014;
Ob odsotnosti V. Makuca je predsednik Odbora odprl razpravo o situaciji v alpskih disciplinah.
B. Božič je predstavil realizacijo dela v mladinskem smučanju, ki je kvalitetnejša v primerjavi s
preteklo sezono. Opisal je način izbora ekipe za OFEM Brasov in MSP Kanada. Po diskusiji s trenerji je
ocenil, da bi bilo z vidika varnosti na tekmovanju optimalno število trenerjev 5. Naknadno so se na
podlagi kriterijev odločili za uvrstitev 4. tekmovalke Nine Žnidar na MSP. B. Špik je opozoril na delitev
načrtovanih sredstev za posamezen program. Glede na sprejete sklepe in predviden proračun v višini
20.000 EUR za nastop na MSP, se zaradi različne dinamike porabe sredstev tekom sezone, v ekipo s
stroškovnega vidika lahko uvrsti še 4. tekmovalko.
M. Šarabon je izpostavil vprašanje glede sistema delovanja na klubski ravni in vzpostavitve alpskega
smučarskega poligona in objasnil, da mora alpsko smučanje, kot disciplina jasno in argumentirano
izraziti svoje zahteve za delovanje, saj v primerjavi z drugimi panogami, nima urejenih osnovnih
pogojev za delovanje. Na temo stroke je izpostavil vprašanje vloge strokovnega sveta in vloge AO. J.
Rupnik je opozoril na osip smučarjev v otroški kategoriji in opozoril na kontradiktornost sprejemanja
in potrjevanja odločitev.
J. Dekleva je poudaril pomen klubskega delovanja in delovanja na lokalnem nivoju v vlogi množičnosti
alpskega smučanja, kot tudi pocenitve alpskega smučanja kot športa. Izpostavil je pomembnost vloge
profesionalnega vodenja panoge in delegiranja nalog. Odbor je seznanil, da je opravil razgovore in na
IO zahteval, da kljub temu, da statut SZS tega ne omogoča, AD omogočijo kadrovanje direktorja za
alpske discipline, ki bo poslovno in organizacijsko vodil to področje. Na osnovi sklepa IO SZS so bili
opravljeni razgovori z dvema kandidatoma.
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8. Sklep: Na naslednjem AO bo podan predlog za direktorja alpskih disciplin, ki bo predstavljen
kasneje tudi na Zboru AD. Kandidat za direktorja alpskih disciplin je Dušan Blažič. Pripravi se
okvirni program za delovanje AD do konca olimpijskega cikla, z usmeritvami za delovanje
panoge po olimpijskih igrah Sochi 2014.

Od 4/ Obravnava ekip za SP Schladming 2013 in MSP Quebec 2013; J. Dekleva;
Predsednik Odbora za AD je podal obrazložite in poudaril, da je nase prevzel odgovornost, glede
posredovanja predloga Strokovnega sveta za alpske discipline, na IO SZS. Na današnji seji pa bo iskal
podporo k pripravljenemu predlogu Strokovnega sveta za alpske discipline. Razlog za to je bila
časovna stiska. Predsednik Strokovnega sveta za alpske discipline je sklical sejo Strokovnega sveta za
alpske discipline, za dne 30.1.2013, seja IO SZS, ki potrjuje reprezentanco za SP Schladming 2013, pa
je bila dne 31.1.2013. Tehnično je bilo nemogoče obravnavati predlog na Odboru za alpske discipline.
Strateško pomembno je, da se SP Schladming 2013 udeležijo tudi mlajši tekmovalci.
Predlog sestave ekip za SP Schladming 2013 – pripravil Strokovni svet AD, dne 30.01.2013
1. Ženska ekipa

Ime, priimek
Tina MAZE
Maruša FERK *
Ana DREV
Ilka ŠTUHEC
Vanja
BRODNIK
Ana BUCIK
Tina ROBNIK
Katja HORVAT
Katarina
LAVTAR
**
skupaj

DH

SL

GS

SG

SC

x
x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

TEAM

x
x

x
x
x

x
x
4

4

4

3

4
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* Maruša FERK se bo udeležila SM treninga – nastop na tekmi (DH, SC) bo odvisen od njene
aktualne pripravljenosti (vračanje po poškodbi)
**mesto 4. slalomistke bo zapolnila ena izmed trojice deklet Ana DREV, Ula HAFNER, Eli PLUT
Kriterij :

1.

boljši rezultat na tekmah EC – velja do 08.02.2013

2.

seštevek FIS točk v SL (štejejo osvojene točke v letošnji sezoni)
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2. Moška ekipa

Ime, priimek
Andrej
JERMAN
Andrej ŠPORN
Rok PERKO
Boštjan KLINE
Klemen KOSI
Mitja
VALENČIČ
Miha
KUERNER
Matic SKUBE
Patrick JAZBEC
Janez JAZBEC
Žan KRANJEC
Mišel ŽERAK
skupaj

DH

SL

GS

SG

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

SC

TEAM

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
4+1

4

4

x
x
4 +1

2
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Predlog sestave ekip za MSP MSP Quebec 2013 – pripravil Strokovni svet AD, dne 30.01.2013
Obrazložitev glede sestave ekip za MSP Quebec 2013 je podal Boštjan Božič. Prisotni se seznanijo s
predlogom glavnega trenerja B. Božiča in se strinjajo, da ekipa nastopi v zasedbi 3 + 3 (glej
preglednico). Vse tekmovalke in vsi tekmovalci nastopijo v vseh razpisanih disciplinah. Razlog za
številčno omejeno zasedbo so finančna sredstva in pa nesporna kvalitetna in rezultatska razlika med
uvrščenimi in preostalimi tekmovalkami / tekmovalci. Na predlog B. Božiča in ob zagotovilu, da
denarna sredstva zadoščajo je bila predlagana za MSP Quebec 2013 tudi Nina Žnidar.
Poleg tekmovalk in tekmovalcev se MSP Quebec 2013 udeležijo še trije trenerji in dva serviserja.
Za fante je predlog za MSP :
1. Žan
KRANJEC
2. Mišel ŽERAK
3. Martin ČATER
Za dekleta je predlog za MSP:
1. Ana Bucik
2. Tina Robnik
3. Katja Horvat
4. Nina Žnidar

9. Sklep: Odbor je po obravnavi ekip za SP Schladming 2013 soglašal s številom in sestavo
udeležencev.
10. Sklep: Odbor je po obravnavi ekip za MSP Quebec 2013 soglašal s številom in sestavo ter pri
dekletih ekipo razširil z Nino Žnidar.

5

Od 5/ Razno:
-

Obravnavanje kriterijev za izbor ekip na mednarodna otroška tekmovanja; Roman Šturm

Odgovorni za otroško smučanje Roman Šturm, je članom Odbora za alpske discipline predstavil
problematiko realizacije kriterijev za izbor ekip na mednarodna otroška tekmovanja. Roman Šturm je
kot uvod za ponovno razpravo o kriterijih na Odboru za alpske discipline je bil odgovor dr. Blaža
Lešnika na mail trenerja Andreja Gosarja, iz katerega izhaja, kaj se je na meritvah dogodilo v
konkretnem primeru (nekaj naj bi bilo tudi še podobnih »neprijavljenih« primerov). Časovno je to
ugotavljanje potekalo dokaj dolgo. Po konzultaciji z dr. Blažem Lešnikom so poskušali najti rešitev v
smislu približka oz izračuna povprečnega rezultata ali kaj podobnega, kar pa po besedah dr. Blaža
Lešnika ni bilo izvedljivo zaradi drugih parametrov, kateri se naj bi tudi spreminjali. Skratka, ker je šlo
že za drugo napako v sistemu obdelave podatkov in s tem povezano spremembo redosleda
testiranih, je postalo vprašanje relevantnosti in uporabnosti rezultatov za namen izbora na
mednarodna tekmovanja zelo resno. O nastali situaciji se je Roman Šturm posvetoval še s Filipom
Gartnerjem in Stojanom Puhaljem ter kasneje še z Boštjanom Božičem in Vladom Makucem. Zaradi
zapleta je tako Roman Šturm predlagal Odboru za alpske discipline umik kriterija testiranja in ocene
znanja smučanja iz kriterijev za izbor ekip na mednarodna tekmovanja.
Na osnovi predstavitve odgovornega za otroško smučanje Romana Šturma in zaključkov, da obstaja
utemeljen dvom v uporabnost podatkov za namen določanja vrstnega reda za izbor tekmovalcev na
mednarodna otroška tekmovanja zaradi manjkajočih rezultatov testiranja FŠ in konstruktivne
razprave, so člani Odbora za alpske discipline sprejeli naslednji sklep.

11. Sklep: V sezoni 2012/2013 se za izbor tekmovalcev na mednarodna otroška tekmovanja ne
upošteva kriterij testiranj FŠ in kriterij ocene znanja tehnike smučanja. Za sestavo ekip se
uporabijo kriteriji, ki so veljali za sezono 2011/2012.
-

Potrditev termina državnega prvenstva hitrih disciplin;

12. Sklep: Odbor je sprejel sklep, da se izvede DP v smuku za moške ter FIS smuk za ženske.
Državno prvenstvo v smuku za ženske se izvede v kolikor bodo obstajale možnosti.

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