19. sestanek Odbora za alpske discipline, 05.03.2013
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fax +386 (0)1 5136 810
e-mail alpine@sloski.si
www.sloski.si

Zapisnik 19. seje Odbora za alpske discipline z dne: 05.03.2013; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Vlado Makuc, Jože Horvat, Matjaž Šarabon, Bojan Špik, Gregor Benedik, Mitja Kumar,
Vinko Novak, Jure Rupnik, Matjaž Kranjc, Jurij Rupnik, Marko Bucik, Tugo Marinček, Karel Truglas,
Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Primož Ulaga, Barbara Kürner Čad, Andraž Kopač; Dušan Blažič, Boštjan Božič, Mitja Dragšič, Petra
Robnik.
Odsotni:
Marko Rataj, Gojmir Klinar, Marko Arnež, Dušan Gorišek, Roman Jakič.
Po otvoritvi seje ob 16.00 uri je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje. Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 18.45 uri.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Uvod in potrditev zapisnika 18 seje; J. Dekleva;
Poročilo o finančnem stanju panoge AD; A. Kopač;
Obravnavanje delnih poročil tekoče sezone 2012/2013; V. Makuc, B. Božič, R. Šturm;
Predstavitev kandidata za direktorja alpskih disciplin; J. Dekleva, D. Blažič;
Razno

Po dnevnem redu:
Od 1/ Uvod in potrditev zapisnika 18 seje; J. Dekleva;
Uvodoma je predsednik panoge Janez Dekleva prebral predlog dnevnega reda ter pozval člane, da o
njem odločajo. Dnevni red je bil sprejet s spremenjenim vrstnim redom obravnave posameznih točk
dnevnega reda. Na predlog predsednika SZS Primoža Ulage se je točka 4. Predstavitev kandidata za
direktorja alpskih disciplin obravnavala kot točka 2. dnevnega reda. Ob potrditvi dnevnega reda je
predsednik AO pozdravil vodstvo SZS prisotno na seji. Prav tako Dušana Blažiča, kandidata za
direktorja alpskih disciplin.
Odbor je pregledal sklepe prejšnje 18. seje AO. Na Zapisnik ni bilo pripomb. Zapisnik je bil soglasno
potrjen.
1. Sklep: Zapisnik 18. Seje AO z dne 5.2.2013 je sprejet in potrjen.

Od 2/ Predstavitev kandidata za direktorja alpskih disciplin; J. Dekleva, D. Blažič;
Uvodoma je predsednik panoge Janez Dekleva predstavil razloge za spremembo organiziranosti
panoge alpskih disciplin in uvedbo vodje alpskih disciplin. Predlagano spremembo potrdil tudi IO SZS,
ob podpori predsednika SZS, Primoža Ulage. Predsednik AO je predstavil svoje aktivnosti, ki jih je
opravil v času od sprejema sklepa IO SZS do oblikovanja predloga kandidata za vodjo alpskih disciplin
Dušana Blažiča kot kandidata. Kandidat za vodjo alpskih disciplin, Dušan Blažič, je članom Odbora svoj
program posredoval v pisni obliki na seji AO. Program je tudi priloga tega zapisnika.
Pred podrobno predstavitvijo programa je prisotne nagovoril tudi predsednik SZS, Primož Ulaga.
Predsednik SZS podpira samostojno organiziranost discipline, ki skrbi za razvoj svoje discipline in
sodelovanje s klubi. V skladu s podrobnimi pojasnili predsednik SZS poudari pomembnost doslednega
vodenja discipline, podprto z dobrim programom in izborom kandidata, ki bo skrbel za kvalitetno
delo. Predsednik SZS verjame, da lahko kljub primanjkljaju mladih tekmovalcev s pravim načinom in
pravim delom v kratkem času alpsko smučanje pride na želeni nivo. Vodstvo SZS s svojim
marketingom bo poskrbelo za večje-zlate partnerje in sponzorje alpskih disciplin. Za opremljevalce pa
bo poskrbel vodja alpskih disciplin.
Dušan Blažič se je Odboru predstavil, kot kandidat za vodjo AD. Prisotnim je podrobno obrazložil
svojo vizijo delovanja in svoj program (priloga zapisnika). Iz njegove predstavitve bi kazalo izpostaviti
naslednje:
- Priložnost in izziv vidi predvsem v boljšem sodelovanju med klubi in trenerji
-

Okrepiti sodelovanje z opremljevalci alpskih disciplin in zagotovitvi kvalitetno opremo za
tekmovalne selekcije

-

Okrepiti delo Ski Poola

-

Okrepiti strokovno delo selekcij

-

Poudarek na kondicijski pripravljenosti tekmovalcev

-

Pomembnost enotnega in usklajenega delovanja in komuniciranja na vseh nivojih delovanja
panoge in podporo članov AO

-

Okrepiti sodelovanje z ekipo Tine Maze

-

Več sodelovanja z vodstvom SZS

-

Izvedba slovenskih FIS tekem

-

Primanjkljaj v infrastrukturi alpskih disciplin - poligoni alpskih disciplin

Predsednik SZS se je strinjal s predstavljenim programom in tudi sam podal podporo Dušanu Blažiču
za mesto vodje alpskih disciplin.
Vlado Makuc je kot vodja AD članom predstavil svoje preteklo delo in svoj pogled na predlagan
program Dušana Blažiča. Člane AO je seznanil z razlogi za svoj odstop. Vlado Makuc je mnenja, da je
bil njegov odstop potreben, ker ne more ostati kot strokovni vodja alpskih disciplin z enakimi
zadolžitvami kot jih bo prevzel novi vodja alpskih disciplin. Poudaril je delo na dolgi rok, ki ga je
nameraval voditi do konca olimpijske sezone, saj verjame, da trenerske menjave slabo vplivajo na
strateško delo reprezentanc. Makuc je tudi sam podal pozitivno mnenje o kandidatu Dušanu Blažiču.
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Direktorica Barbara Kurner Čad in predsednik Primož Ulaga sta članom AO podala obrazložitev glede
prekinitve pogodb trenerjev alpskih smučarskih reprezentanc.
Po obravnavi so bili sprejeti sklepi.

2. Sklep: Odbor panoge za AS pri SZS v skladu z 19. členom Pravilnika panoge sprejme predlog
predsednika Panoge za imenovanje Dušana Blažiča za vodjo alpskih disciplin. Potrjen predlog
AO se v korespondenčno potrditev v skladu s statutom SZS posreduje Zboru panoge za alpsko
smučanje. Po potrditvi Zbora za alpsko smučanje obravnava predlog predsednika Panoge še
IO SZS.
3. Pripravi se terminski plan za realizacijo programa Dušana Blažiča. Program dela za sezono
2013/2014 in imena trenerjev bodo znana med 15.4.2013 in 20.4.2013.
Od 3/ Poročilo o finančnem stanju panoge AD; A. Kopač;
A. Kopač je predstavil finančno stanje panoge AD, ki je bilo kot gradivo tudi poslano članom AO. Za
poslovni izid panoge se predvideva planiran PI brez izgube. Realizacija bo v okviru potrjenega plana
na začetku sezone. Direktorica SZS pojasni, da je vodstvo discipline in panoga uspela ostati v okviru
planiranih sredstev in je rezultat tak, kot je bil pričakovan. Povedala je tudi, da so uspeli pridobiti še
nekaj dodatnih finančnih sredstev v drugi polovici sezone, ki so se uskladila z dodatnimi stroški
porabe. Prva izhodišča za novo sezono, ki ne bodo dokončna, bodo znana v začetku aprila.
V skladu s sklepi IO SZS se bo pred glavnim začetkom treningov postavil dokončen plan za novo
sezono. Do konca junija bo znan dokončni proračun sredstev za naslednjo sezono. To pomeni, da v
kolikor se pridobi dodatna finančna sredstva, se ta ne bodo porabila, ampak se bo naknadno plan
korigiral. Glede sredstev Fundacije je prognoza dobra. Sredstva Ministrstva se predvidevajo v enakem
obsegu. Kar se tiče sponzorjev na alpskem delu so vse pogodbe razen ene sklenjene za olimpijski
cikel. Zaradi izjemnih rezultatov v sezoni se pojavlja težnja k uvedbi nagradnega sklada za
tekmovalce. Direktorica predlaga, da se v plan sredstev za naslednjo sezono upošteva sklad za
nagrade tekmovalcem. SZS se bo prizadevala za optimiziranje obstoječih pogodb v delu za bonuse za
izjemne dosežke. Priložnosti so poleg bonusov pri menjavi enega obstoječega sponzorja za tujega
partnerja, za katerega upajo, da bodo konec maja lahko pogajanja tudi zaključili in s tem dvignili
izhodišča, skupaj s podporniki, ki so se letošnjo sezono zopet angažirali, vendar je še nekaj rezerve
pri manjših sponzorjih.
A. Kopač je predstavil še širši finančni plan panoge AD. In sicer sklep o pokrivanju izgube preteklih
sezon v sezonah 2013/2014 in 2014/2015. V proračun za sezono 2012/2013 prav tako ni bilo
vključenih prispevkov participacij tekmovalcev z B statusom.
Člani AO so opozorili vodstvo SZS na operativen znesek predvidenega proračuna, kot tudi na
terminski plan proračuna AD. Po primerjavi med leti so sredstva AD po ugotovitvah Bojana Špika v
upadanju. Participacije tekmovalcev za naslednjo sezono niso v planu, vendar si bodo po besedah
Dušana Blažiča nekatere vnaprej dogovorjene stroške tekmovalci morali financirati sami. Jože Horvat
je opozoril na povečanje izhodišč sredstev AD. Direktorica Barbara Kurner Čad je opozorila na
situacijo v gospodarstvu in pričakovanja sponzorjev AD ter s tem povezanimi visokimi stroški, ki jih
pokriva SZS in problem AD, ki so rezultati ostalih reprezentantov. Po besedah direktorice SZS je ena
izmed najbolj pomembnih nalog SZS, da podaljša sklenjene pogodbe AD tudi za naslednji olimpijski
cikel.
4. Sklep: Člani AO so seznanjeni s podanim finančnim poročilom o stanju panoge AD.
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Od 4/ Obravnavanje delnih poročil tekoče sezone 2012/2013; V. Makuc, B. Božič, R. Šturm;
V. Makuc, B. Božič in R. Šturm so članom AO predstavili delna poročila o poteku sezone 2012/2013 v
skladu z gradivom, posredovanim z vabilom seje.
V. Makuc je članom AO predstavil pregled rezultatov po ekipah (priloga tega zapisnika). Opozoril je
na število trenerjev posamezne ekipe in število tekmovalcev v posamezni ekipi, ter dosežene
rezultate. Predstavil je tudi primerjavo doseženih točk in število tekmovalcev lansko in letošnjo
sezono. Trend rezultatov je v vzponu. Rezultate posameznih ekip je obravnaval tudi strokovni svet
AD. Makuc je podrobno predstavil tudi oceno strokovnega sveta za rezultate na SP Schladming 2013.
Mladinski program je predstavil B. Božič. Nastop na OFEM Brasov, olimpijskem festivalu mladih, je
predstavil kot uspešen in kvaliteten. Izpostavil je dosežene medalje. MSP je rezultatsko ocenil kot
solidno, glede na rang tekmovalcev, ki so nastopali na MSP. Opisal je tudi stanje v mladinskem
programu in realizacijo FIS tekmovanj v sezoni 2012/2013 (priloga zapisnika). Božič je v skladu s
sprejetim sklepom AO predstavil stališče glede tujih tekmovalcev, ki so vključeni v ekipe s trenerji, ki
imajo sofinancirane plače s strani Ministrstva. Makuc je opozoril na pridobitev pozitivnega mnenja
Ministrstva v primeru opravljanja dodatnih strokovnih nalog, ki ne izhajajo iz pogodbe z
Ministrstvom. Poudaril je stanje z organizacijo tekem na državni ravni in osip tekmovalcev pri
prehodu iz otroške v mladinsko kategorijo.
R. Šturm je povzel poročilo o izvajanju otroških programov in delu otroških reprezentanc, kjer je
prikazana razlika v organiziranosti, kjer je poudarek predvsem na društvih, ki tvorijo AD. Predstavil je
dobre nastope otroških reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih. Šturm je poročal o izvedbi
šolskega državnega prvenstva v povezovalnem smislu s šolskim sistemom. Prav tako je poročal o
izvedbi tekmovanj za Veliko nagrado Mercator.
Odbor je obravnaval tudi temo izbire kriterijev za nastope na mednarodnih otroških tekmovanjih v
skladu s sprejetimi sklepi prejšnjega AO.
5. Sklep: Člani AO so seznanjeni s delnimi poročili panoge AD za tekočo sezono 2012/2013.
Od 5/ Razno:
-

Poročilo predsednika komisije tehničnih delegatov in sodnikov; M. Kranjc

Predsednik komisije tehničnih delegatov in sodnikov M. Kranjc je Odbor seznanil, da 20 slovenskih
delegatov FIS opravlja svoje poslanstvo po na mednarodnih tekmovanjih po programu. Ob prihodih
tujih delegatov na naša tekmovanja FIS ni bilo težav, menjave so najavljene pravočasno. Slovenski
delegati državnega in regijskega ranga delujejo na domačih tekmovanjih po sprejeti razporeditvi
in KTDS doslej ni prejel nobene uradne pripombe na delo delegatov.
-

Kategorizacija otrok kategorije U16; V. Makuc

Strokovni svet je obravnaval predlog, ki se tiče kategorizacije otrok oziroma mladincev, ki so se s
spremembo letnikov znotraj kategorij spremenile. Ob vstopu v srednjo šolo kategorija otrok U16 še
vedno tekmuje v otroški kategoriji. Po zdajšnjih veljavnih kriterijih ne morejo doseči rezultatov, ki bi
jim omogočali kategorizacijo, ki se potrebuje za vpis v srednje šole, status športnika v srednjih šolah
in za pridobitev Zoisove štipendije. Potrjen predlog strokovnega sveta je, da se pri otroških
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kategorijah upoštevajo rezultati z državnega prvenstva ali rezultati z mednarodnih otroških
tekmovanj. Potreben je pregled obstoječih kriterijev in konkreten predlog za to kategorijo.
6. Sklep: Pisarna alpskih disciplin, s pomočjo B. Špika, preveri obstoječe kriterije za
kategorizacijo in ureditvi problematike za kategorijo U16.

Zapisala: Petra Robnik

Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r
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