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ZAPISNIK
1. sestanka ZBORA panoge za alpske discipline, dne 17.5.2012, ob 17. uri v prostorih Centra za
poslovno usposabljanje, Kardeljeva pl. 27a, v Ljubljani

Prisotni predstavniki društev in klubov: ASK Kranjska Gora, ASK Triglav Kranj, Carving klub Slovenija,
KUDS Tržič, PDT Blejska Dobrava, SK Alpetour Škofja Loka, SK Bled, SK Branik Maribor, SK Črna, SK
Železniki Domel, SK Nova Gorica, Gozdnik Žalec, SK Idrija, SK Javornik, SK Olimpija, SK Radovljica, SK
Sl. Gradec, SK Zagorje, SD Krka Rog, SD Novinar, SD Postojna, SD Unior Celje, SD Vrhnika, SD Zasavje,
SK Dol Ajdovščina.
Prisotni s strani SZS: Barbara Kürner Čad, Janez Dekleva, Vlado Makuc, Boštjan Božič, Roman Šturm,
Petra Robnik.
Ostali prisotni: Jerman Andrej, Šporn Andrej, Jazbec Janez, Valenčič Mitja, Maruša Ferk.
Prisotni so bili predstavniki slovenskih medijev.
Sejo je vodil predsednik Zbora panoge za alpsko smučanje, g. Janez Dekleva. Pozdravil je prisotne in
predlagal sledeč dnevni red:
1. Otvoritev Zbora in izvolitev organov zbora:
- delovnega predsedstva,
- verifikacijske komisije,
- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Uvod predsednika Odbora in Zbora; J. Dekleva
3. Obravnava finančnega poročila AD 11/12; A. Kopač;
4. Obravnava in potrditev poročila panoge za AS 11/12; J. Dekleva, V. Makuc;
5. Obravnava finančnega načrta AD 12/13; A. Kopač;
6. Obravnava in potrditev programov panoge za AS 12/13; J. Dekleva, V. Makuc;
7. Predlogi in pobude
Točki 3. In 5. Zaradi opravičene odsotnosti A. Kopača predstavi ga. B. Kürner Čad. Dnevni red je bil
soglasno sprejet.
AD1/
J. Dekleva je v pozdravnem nagovoru povedal, da je pomembno, da Zbor kot tak, deluje formalno, v
skladu s Statutom SZS. Predstavljenemu je sledila ustanovitev delovnega predsedstva. Prisotni na
Zboru so soglašali, da kot predsednik Odbora in Zbora vodi delovno predsedstvo Janez Dekleva. Člana
delovnega predsedstva sta Bojan Špik in Jože Horvat. Zapisnikar seje je Petra Robnik. Za overitelja
zapisnika se potrdi Matjaža Šarabona in Borisa Debeljaka.
Verifikacijska komisija se imenuje v sestavi Marko Rataj, Nina Pirnat in Boštjan Božič. Predsedujoči
Zbora na podlagi poročila komisije ugotovi, da je na Zboru prisotnih 25 predstavnikov društev in

klubov s skupno 77 glasovi od 133 možnih, kar po 6. členu poslovnika o delu Zbora panoge zagotavlja
sklepčnost. Dnevni red je formalno sprejet.
AD2/
V uvodu je predsednik Odbora in Zbora povedal, da je to ključni dogodek za zaključek sezone in
otvoritev nove sezone. Sezona je bila v nekaterih delih zelo uspešna. V nekaterih delih pa ni dosegla
ciljev, ki smo si jih v lanskem letu ob takem času zastavili. Poudaril je, da je temeljno, na osnovi analiz
in načrtov iskati tiste elemente, ki jih v tej sezoni nismo realizirali in jih realiziramo v prihodnosti.
Ključen dogodek za slovensko alpsko smučanje so OI, kjer bomo skušali doseči cilje, zadane pred
dvema letoma, se pravi tudi olimpijske medalje.
Poudaril je, da smo v mladinski kategoriji dosegli medaljo. Na otroških tekmovalnih smo v stiku z
ostalimi državami. V članski ženski in moški kategoriji izpostavljamo Tino Maze, ki je z vrhunskimi
rezultati dosegla zgodovinsko uvrstitev, drugo mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala. Mitja
Valenčiča, ki se je v slalomu ponovno uvrstil v prvo jakostno skupino. Janez Jazbec je z dobrimi
nastopi v veleslalomu dosegel še eno mesto v veleslalomu. Tudi v ženskem smučanju se je v
določenih delih pokazal napredek.
Letošnjo sezono so bile snežne razmere na domačih smučiščih zelo skromne. Velik primanjkljaj je
predvsem v organizaciji mednarodnih tekmovanj v mladinski selekcij. Delovanje tehničnih delegatov
dobro deluje. Vloga slovenskih delegatov na tekmovanjih je pomembna in je aktivna, tako na
slovenskem, kot tudi mednarodnem področju. Sodelovanje z vodstvom SZS v pretekli sezoni je bilo
konstruktivno naravnano in usmerjeno v sprotno reševanje in koordiniranje samega dela. Predsednik
Zbora in Odbora je zelo veliko sodeloval z vodstvom SZS, prav tako vodja ekip Vlado Makuc.
AD3/
Finančno poročilo SZS za preteklo sezono je Zboru predstavila Barbara Kürner Čad, namesto
prvotnega nosilca te točke dnevnega reda Andraža Kopača, ki ga je opravičila prisotnosti na Zboru.
Direktorica je pozdravila navzoče v njenem, kot tudi v imenu SZS. Poročilo za minulo sezono še ni
dokončno pripravljeno. Končno poročilo bo potrjeno do konca naslednjega tedna, ko bodo knjižene
vse postavke. Odstopanja od končnega poročila ne bodo velika.
Tudi v finančnem delu je dobro in korektno sodelovanje obrodilo rezultate. Alpske discipline so
uspele poslovati v okviru planiranih sredstev. Nepredvidljive situacije med sezono so povzročile, da je
na koncu sezone sicer nekaj minusa, ki pa je manjši kot prejšnja leta. Moške tehnične in hitre
discipline, ter ženska B ekipa so poslovale v planiranem okvirnem planu. Ženska A ekipa je po oceni
SZS presegla plan v okviru 40.000 EUR. AD so po sedanjih podatkih porabile okvirno 2.360.000 EUR
sredstev. Planiranih sredstev je bilo 2.287.900 EUR. Trenutni minus discipline je v višini približno
70.000 EUR, od katerega je po sedanjih podatkih 40.000 EUR na račun minusa NPŠŠ v Kranju, ki je po
dogovoru z Odborom panoge prenehal delovat, ker sredstva za delovanje niso bila zagotovljena. S
trenerji, ki so bili pogodbeno zaposleni preko centra, se je dosegel sporazumen dogovor in so bile
pogodbene in finančne obveznosti urejene.
Direktorica je opozorila, da so v podatkih finančnega poročila upoštevani tudi vsi prispevki/
participacije s strani tekmovalcev za preteklo sezono, ki naj bi bili poravnani. S strani moške tehnične
ekipe so vsi izdani računi tekmovalcem zavrnjeni, zato je iz tega naslova primanjkljaja trenutno
20.000 EUR. Mnenje direktorice je, da so participacije povzročale veliko problemov v pretekli sezoni
in niso dosegle želenega namena, zato daje v ponoven razmislek, ali je to najboljša opcija, ki je dana s
strani Odbora panoge.
SKLEP 1: Zbor alpskih disciplin se je seznanil z delnim finančnim poročilom panoge za sezono 11/12.
Sklep je bil potrjen soglasno.

AD4/
Strokovni vodja AD, Vlado Makuc je pozdravil vse prisotne, posebej predstavnike klubov, ki so
podpirali izvajanje programov in sodelovali s strokovnim vodstvom. Poudaril je, pomembnost
dobrega sodelovanja vseh vključenih v SZS. Podal je oceno za preteklo sezono, ki je bila dobra in
hkrati pregovorno poudaril, da nikoli nismo dovolj dobri, da nebi bili še boljši. Podal je tudi splošno
mnenje o sezoni. Težave so izhajale predvsem iz relativno poznega sestavljena trenerskih in
tekmovalnih ekip, kar je bilo povezano z zagotavljanjem potrebnih sredstev za izvedbo programa.
Pridržuje se mnenju direktorice, da ideja o samoprispevku ni bila dobra, ker so se težave iz tega
naslova še vedno aktualne. Prav tako je podal v premislek smiselnost samoprispevkov za naslednjo
sezono. Zahvalil se je tudi tekmovalcem, ki so se izpostavili na račun tega. Zaradi usklajevanja s
participacijami je bilo precej negativne medijske podobe SZS v javnosti in kritike s strani sponzorjev
SZS.
Tekmovalci in tekmovalke v vseh ekipah so imeli možnost v celoti uresničiti svoje načrte priprav in
tekmovanj. Zahvala gre vsem trenerjem, pomočnikom, sodelavcem in tekmovalcem. Realizacijo ciljev
na osnovi tega dejstva lahko kritično ocenimo. Realizacija ciljev je razvidna iz poročil panoge za AS,
posameznih trenerjev oz ekip. V. Makuc je izpostavil rezultate Tine Maze, Andreja Šporna in Mitje
Valenčiča. Od tekmovalk A ekipe se je pričakovalo boljše rezultate, za katere Makuc ocenjuje, da se
bodo pokazali v naslednji sezoni. V mlajših kategorijah nastop na MSP v Roccarasu, kjer so bile
osvojene 3 medalje in mladinske OI v Innsbrucku, kaže na to, da je za najboljšimi skupina mladih
perspektivnih tekmovalcev, ki se jim splača zagotoviti ustrezne pogoje.
Na sestankih s trenerji in na sestankih strokovnega sveta je bila že tekom sezone podana ocena, da je
treba na vseh nivojih absolutno delati predvsem na znižanju štartnih številk. Narejena je bila tudi
analiza in statistika štartnih številk. Na podlagi teh ugotovitev ostaja generalni cilj znižanje štartnih
številk z dobrimi nastopi na tekmovanjih nižjega ranga.
Makuc ocenjuje, da so bili pogoji za delo v lanski sezoni, glede na finančni obseg dobri, število
trenerjev je bilo zadostno. Pogreša sodelovanje s fizioterapevti in sodelovanje v večjem obsegu na
področju sodelovanja s športnim psihologom. Opremljenost ekip je bila na primerljivem nivoju.
Generalni cilj tudi v letošnji sezoni ostaja zagotavljanje pogojev za trening na domačih poligonih, ki jih
nimamo. Zato je potrebno v čim krajšem času zagotoviti poligon (glede na regijsko razpršenost v vsaki
regiji), na katerem bi se lahko ekipe nemoteno pripravljale tekom celega dneva. Pri usklajevanju
terminov in relativno ugodnih pogojev za vadbo je Makuc poudaril dobro sodelovanje s kluboma ASK
Kranjska Gora in ASK Triglav Kranj (Krvavec). Navedel je specifične zahteve za poligon, kot so
primerna preparacija snega, ki bi jo lahko še spreminjali, glede na to, na katere tekme se ekipa
pripravlja, predvsem, da je poligon namenjen za vadbo vseh kategorij, ne samo reprezentančnih,
preko celega dneva.
Pri težavah ob izvajanju programa in pri udeležbi na tekmovanjih je Makuc izpostavil predčasno
sporazumno prekinitev pogodbe Burkharda Schafferja v moški ekipi za hitre discipline. Ekipa ni
delovala, navkljub dejstvu, da je bila v primerjavi z drugimi ekipami celo favorizirana. Kljub temu, da
je Schaffer strokovno opravljal svoje delo, so se težave pokazale pri komunikaciji s tekmovalci, kar se
je odražalo tudi v rezultatih tekmovalcev. Strokovni svet je bil s tem seznanjen in je podal svoje
mnenje, da v tej situaciji pride do menjave trenerja. Komunikacijski šumi med ostalimi ekipami in
med posameznimi tekmovalci so bili v mejah normale.

J. Dekleva je povedal, da so gradiva obširno in poglobljeno obravnavana in so primerna za Zbor. Vsa
poročila in sugestije, ki so bili posredovani na naslov SZS je obravnaval in soglasno potrdil Odbor
panoge.
V odprti razpravi pod to točko, so bile izpostavljene nekatere nejasnosti v poročilu. Objava gradiva na
spletu je do potrditve zgolj delovno gradivo. Pojasnjena je bila tudi vloga trenerjev v smislupojasnil za
poročila na Zboru. Makuc je pojasnil, da odgovorni trenerji odgovarjajo strokovnemu svetu (SS), ki
poročila pregleduje in ocenjuje. Poročila so nato predstavljena Odboru panoge in nato predstavljena
Zboru. Trenerji ne sodelujejo in odgovarjajo Zboru panoge je pa priporočljivo, da se Zbora panoge
udeležujejo saj v primeru pojasnitve določenih dilem koristna njihova udeležba. Izpostavljena je bila
tudi odgovornost za financiranje tekmovalk, ki ne izpolnjujejo kriterijev, ki so bili sprejeti s sklepom v
lanski sezoni. Barbara Kürner Čad je obrazložila finančni sklep, ki se je nanašal na obveščanje
tekmovalcev o porabi sredstev. Ženski A ekipi se je zavestno omogočilo prekoračitev proračunskih
sredstev. Zaključno finančno poročilo bo predstavljeno tekmovalcem/trenerjem posameznih ekip v
začetku naslednjega tedna. Predstavnik SK Črna je podal pripombo, da je poročilo za lansko sezono
nepopolno, ker ne vsebuje poročila ekipe Tine Maze. Vodstvo SZS se strinja s tem, da ni bilo podano
poročilo, kot tudi ni bil podan načrt.
SKLEP 2: Zbor alpskih disciplin je potrdil poročila panoge za alpsko smučanje 11/12.
AD5/
Okvirna izhodišča je Zboru predstavila direktorica, B. Kürner Čad. Plan AD je bil predstavljen in v taki
obliki tudi potrjen na IO SZS. Finančni načrt je dokument, ki se lahko še spreminja. Zneski, upoštevani
v finančnem načrtu temeljijo na podpisanih pogodbah oz na pogodbah, ki so praktično dogovorjene.
Potrjen finančni načrt AD za sezono 2012/2013 je v višini 1.877.133 EUR, kar predstavlja 78%
prihodkov lanskega leta.
V razdelitvi načrta po posameznih kategorijah, so sponzorji na nivoju 85%, pri čemer je eno mesto še
odprto s potencialnimi sponzorji v dogovoru. Opremljevalci so na približno 88% vrednosti, TV pravice
100%, prihodki s strani Države in fundacije, pa so po oceni SZS trenutno 61%. Sredstva FŠO so manjša
za 30%, Ministrstvo odločb še ni izdalo. Letni program športa je še v potrditvi vlade, odločbe se
pričakujejo predvidoma v koncu naslednjega tedna, plačilo v roku 30 dni. Direktorica je poudarila, da
SZS od januarja 2012 ni dobila nobenih prihodkov s strani države, kar predstavlja velik problem in
likvidnostne težave za delovanje zveze v tem obdobju. Po predstavitvi na Ministrstvih, naj bi sredstva
ostala v lanskih okvirjih.
Direktorica je obrazložila situacijo glede javnih razpisov za trenerje. In sicer je odločb v primerjavi z
lansko sezono manj za polovico. V obrazložitvi so navedli, da bo s strani ministrstva predvidoma v 14
dneh ponovno objavljen razpis za trenerje, katerih odločbe so bile zavrnjene. Rok za prijavo bo 1
teden, kvote naj bi ostale enake, na razpisu pa naj bi lahko kandidirali tudi bivši vrhunski športniki.
Direktorica je predstavila sklep Izvršilnega odbora SZS, da letos panoga za alpsko smučanje ne
pokrivajo minusa preteklih sezon, z namenom, da se ohrani sredstva, ki še omogočajo normalno
izpeljavo programov, kot je bilo predvideno.
V odprti razpravi pod to točko, je direktorica obrazložila problematiko o nezadovoljstvu s
sodelovanjem generalnega sponzorja Citroen. Obrazložila je trenutno delovanje, optimizacijo
resursov in organizacijsko shemo SZS in kako finančni ukrepi vplivajo na delovanje administracije SZS.
Discipline so bile razbremenjene vseh administrativnih stroškov, z organizacijo skupnih služb na
nivoju zveze. Kljub zmanjšanju proračuna je SZS podpisala dve večji pogodbi in sicer s Telekomom in
Infrontom, kot novim partnerjem. Trenutno je SZS v dogovoru še s tujim potencialnim sponzorjem,
drugače pa je prostor (na dresu in tekmovalnih oblačilih) za trženje že zaseden. Direktorica je

izpostavila podhranjenost marketinga in urejanje medsebojnih obveznosti s predstavniki Tine Maze.
Predstavnik opremljevalcev je izpostavil vprašanje glede ski poola opremljevalcev. S področjem ski
pool-a alpskih disciplin SZS se intenzivno ukvarjata Andraž Kajtner in Petra Robnik. Odbor panoge in
Izvršilni odbor SZS je ponovno aktualiziral in potrdil statut in pravilnik ski poola. S strani predsednika
Zbora panoge je bil dan poziv za spodbudo podpornim službam za aktivno delovanje na tem
področju.
SKLEP 3: Zbor alpskih disciplin je bil seznanjen s finančnim načrtom AD za sezono 2012/2013.
Sklep je bil potrjen soglasno.
AD6/
J. Dekleva je uvodoma povedal, da sta programe pnnog predhodno na sejah obravnavala že strokovni
svet panoge in Odbor. Načrte je predstavil strokovni vodja alpskih disciplin, V. Makuc. Izhodišče
načrta so OI v Sočiju 2014 in SP Schladming 2013. Ti dve sezoni sta zelo pomembni sezoni za razvoj
alpskega smučanja v Sloveniji. Potrebno je, tako kot v tej sezoni, zadržati trend padanja rezultatov in
doseči zastavljeni cilj medalje na SP. Ambiciozne načrte imamo tudi z mladimi in upamo, da bodo
sredstva zagotavljala konkurenčnost programov in rezultatov. V nadaljevanju je V. Makuc predstavil
organiziranost in shemo reprezentanc za sezono 2012/2013, ki so bili udeležencem Zbora
posredovani z gradivom Letni načrt alpskih reprezentanc za sezono 212/2013.
V skladu z racionalizacijo, z namenom povečanja funkcionalnih stroškov, namenjenih financiranju
tekmovalcev, je SZS prekinila celoletne pogodbe petim trenerjem oziroma sodelavcem. Strokovna
ocena vodstva je, da je ob manjšem številu ljudi možno zagotoviti enak obseg in kvaliteto dela.
Računa na sodelovanje z zunanjimi inštitucijami (Center za medicino dela in športa, Inštitut za šport)
in finančno podporo OKS-a, z naslova priprave vrhunskih športnikov na OI v Sočiju. Vodstvo panoge
načrtuje iz naslova racionalizacije več sodelovanja tudi z drugimi reprezentancami. SS in trenerji po
oceni pretekle sezone mnenja, da je potrebno v prihajajoči sezoni potrebno dodati več kvalitetnega
treninga tehničnih disciplin. Ekipe, razdeljene po disciplinah naj bi omogočale bolj pogoste in
nadzorovane ter sistematično usmerjene prehode med trening skupinami. Objava seznama
tekmovalcev bo objavljena na uradni spletni strani SZS. Na pobudo SS bo v seznamu načrta objavljen
še seznam prioritetnih disciplin posameznega tekmovalca.
Pri pripombi predsednika centralne regije o delovanju in učinkovitost Odbora je predsednik panoge
poudaril, da je dokument, ki ga je obravnaval in sprejel Odbor panoge temeljni dokument, ki
predstavlja izhodišče za odločanje na Zboru panoge.
V. Makuc je nato podrobno predstavil Načrt alpskih reprezentanc za sezono 2012/2013, po
posameznih ekipah, kot je razvidno iz gradiva. Spremembe v ekipah so sledeče.
Ženska ekipa je razdeljena na tehnične in hitre discipline. V. Makuc je predstavil seznam tekmovalk
(tekmovalke s statusom A: T. Maze, M. Ferk, A. Drev, I. Štuhec, T. Robnik; tekmovalke s statusom B:
M. Robnik, V. Brodnik, U. Hafner, A. Bucik, A. Oman, E. Plut) in trenerjev v programu. Na ženski strani
trenerskih sprememb ni, razen menjave kondicijskega trenerja. Na mnenje SS in odgovornih
trenerjev je na podlagi doseženih kriterijev v ekipo vključena še Katja Horvat, ki dosega status B. V.
Makuc je podal pojasnilo k spremembam v kriterijih, upoštevanih v gradivu za Načrt alpskih
reprezentanc za sezono 2012/2013, zaradi katerega je prišlo do spremembe v rangiranju posameznih
tekmovalk. Pri prvotnem pregledu in razvrščanju tekmovalcev (kriteriji) je bila uporabljena napačna –
12. FIS lista, zaradi česar je bil Mateji Robnik dodeljen status A (3. kriterij – VSL 43., SC 34.). Ob
opozorilu vodstvu, da je potrebno uporabljati t.i. delno FIS listo (base list) – sklep Zbora AD z dne
11.5.2009, so bile ponovno preverjene razvrstitve vseh tekmovalk in tekmovalcev. Pri Mateji Robnik
to pomeni, da izpolnjuje kriterij za status B (13. EC VSL).

V moški ekipi za tehnične discipline, status A dosegata dva tekmovalca (M. Valenčič in J. Jazbec, na
podlagi ocene SS in odgovornih trenerjev). Status B je dodeljen naslednjim tekmovalcem (M. Skube,
Ž. Kranjec, M. Žerak, P. Jazbec in na podlagi ocene SS in odgovornih trenerjev M. Čater). Tekmovalci
so razdeljeni na program WC in EC, glede na rezultatske kriterije, ki jih določajo. Zaradi
neizpolnjevanja kriterijev sta iz ekipe izpadla Miha Kürner in Tilen Debelak. Sestava trenerske ekipe
ostaja nespremenjena. V. Makuc je pojasnil omejenost pri številu reprezentančnih tekmovalcev,
zaradi omejenih finančnih sredstev in kvalitetno razliko med klubskim in reprezentančnim
programom.
Moška ekipa za hitre discipline je sestavljena iz dveh tekmovalcev s statusom A (A. Jerman, A. Šporn)
in petimi tekmovalci s statusom B (R. Perko, G. Markič, B. Kline, T. Sovič, K. Kosi). Tekmovalci bodo
opravljali treninge tudi z ekipo za tehnične discipline, kar je tudi razlog za navedbo nekaterih
tekmovalcev na obeh seznamih. Sestava trenerske ekipe je spremenjena. Glavni trener je T.
Platovšek, pomočnik trenerja M. Grašič in pomočnik ekipe J. Gostenčnik. Mnenje članov SS, trenerjev
in tekmovalcev je, da je lahko program kvalitetno izpeljan.
V. Makuc je povedal, da je v naslednji sezoni želja po uvedbi C ekipe, ki je v celoti kadrovsko in
finančno podprta s strani SZS. Predlog je bil na pobudo klubov in ob ugotovljenem finančnem stanju
spremenjen, tako da bi bili tekmovalci nominirani v C ekipo za skupne priprave na velika tekmovanja.
Na predlog razširjenega strokovnega sveta je bil tudi na pobudo predstavnikov regij in trenerjev
zopet preoblikovan. C ekipa naj bi imela celoleten program, ki bi ga sofinancirali oz si pokrili svoje
stroški tekmovalci. SZS bi ob ustreznem dogovoru zagotovila logistično in trenersko podporo. V.
Makuc je predstavil člane C ekipe, v skladu z Načrtom mladinskih reprezentanc naknadnimi
spremembami, ki so bile objavljene kot delovno gradivo. Pojasnil je tudi vključevanje članov C ekipe v
višje range ekip, v skladu s kvaliteto posameznih tekmovalcev. Poleg C ekipe, je bila predstavljena še
mladinska medregijska reprezentanca na nivoju posameznih regij. Vodja mladinskih programov je
Boštjan Božič.
V kategoriji otrok se uporablja nova terminologija in sicer so kategorije otrok razdeljene na U8 - U16
in ne več na dečke in deklice. Za to kategorijo je strokovno vodstvo AD pripravilo nekaj radikalnih
sprememb, ki so predstavljene v Načrtu otroških reprezentanc za sezono 2012/2013. Na zadnji seji
AO je bilo mnenje Odbora, da so predlagane spremembe tako radikalne, da odbor predlog vrnil nazaj
v odločanje SS. Na usklajevalnem sestanku je bil sklenjen kompromisni dogovor, ki se je nanašal na
spremembe, kot so en par smuči za kategorije do U12 in dva para smuči za kategorijo U14 ter na
izbor za mednarodna tekmovanja, ki se selekcionira na podlagi treh kriterijev (osvojene točke, ocena
znanja smučanja, rezultati motoričnih testov). Makuc je mnenja, da zgodnje usmerjanje v specialni
trening ne prinese želenih dolgoročnih rezultatov. Model ocenjevanja se bo preizkusil na prvem
treningu otroške ekipe, kjer bodo prisotni tudi regijski trenerji, ki so vključeni v program.
Zbor panoge je na osnovi razprave sprejel sledeče sklepe:
SKLEP 4: Zbor potrjuje sestavo ženske ekipe s statusom A: Tina Maze, Maruša Ferk, Ana Drev, Ilka
Štuhec, Tina Robnik in njihov načrt dela za sezono 2012/2013.
SKLEP 5: Zbor potrjuje sestavo ženske ekipe s statusom B: Mateja Robnik, Vanja Brodnik, Ula
Hafner, Ana Bucik, Anja Oman, Eli Plut, ter na mnenje SS in odgovornih trenerjev Katja Horvat in
njihov načrt dela za sezono 2012/2013.
SKLEP 6: Zbor potrjuje sestavo moške tehnične ekipe s statusom A: Mitja Valenčič in na podlagi
ocene SS in odgovornih trenerjev Janez Jazbec in njihov načrt dela za sezono 2012/2013.

SKLEP 7: Zbor potrjuje sestavo moške tehnične ekipe s statusom B: Matic Skube, Žan Kranjec, Mišel
Žerak, Patrick Jazbec, in na podlagi ocene SS in odgovornih trenerjev Martin Čater, in njihov načrt
dela za sezono 2012/2013.
SKLEP 8: Zbor potrjuje sestavo moške ekipe za hitre discipline s statusom A: Andrej Jerman in
Andrej Šporn in njihov načrt dela za sezono 2012/2013.
SKLEP 9: Zbor potrjuje sestavo moške ekipe za hitre discipline s statusom B: Rok Perko, Gašper
Markič, Boštjan Kline, Tomaž Sovič, Klemen Kosi in njihov načrt dela za sezono 2012/2013.
Po obširni diskusiji na temo mladinskega smučanja, na katerem je bilo odprto vprašanje o
financiranju C ekipe na račun financiranja A in B ekipe, delovanju in primeru NPŠŠ Kranj,
sofinanciranju klubskega programa na osnovi mladinskega programa, financiranja trenerjev v klubih
in regijah, strukturi mladinskega programa, nujnosti o vzpostavitvi regijskih centrov - NPŠC,
medregijskih reprezentancah, natančni obrazložitvi programov, predstavitvi in ustreznosti načrta C
ekipe, je predsednik Zbora J. Dekleva, prisotnim podal predlog sklepa za glasovanje. Moška mladinska
ekipa, sestavljena iz 8 tekmovalcev, deluje v lastnih klubih, v povezovanju z regijskimi sredinami in
ima v sezoni 2012/2013 organizirana 3 skupna srečanja po programu mladinskih reprezentanc za
sezono 2012/2013, kar je bil prvoten predlog. Predsednik panoge J. Dekleva, se je v diskusiji strinjal
tudi s sofinanciranjem mladinskega regijskega trenerja za NPR.
Zbor je sprejel naslednja sklepa:
SKLEP 10: Zbor potrjuje sestavo moške in ženske C ekipe v sestavi: Miha Hrobat, Ven Florjančič,
Aljaž Dvornik, Štefan Hadalin (MMI); Andraž Reich Pogladič, Jakob Špik, Žan Grošelj, Klemen Krejač
(SMI); Saša Brezovnik, Desiree Kopše, Claudia Seidl (MME); Klara Livk, Nina K. Kermavner, Nina
Žnidar (SME).
SKLEP 11: Moška mladinska ekipa deluje v lastnih klubih, v povezovanju z regijskimi sredinami in
ima v sezoni 2012/2013 organizirana 3 skupna srečanja po programu mladinskih reprezentanc za
sezono 2012/2013.
Na temo potrjevanja sklepov, je bila Zboru podana sugestija, da končne predloge sklepov poda
strokovni organ SZS, v obliki gradiva za sejo.
Po vnovični obravnavi otroškega programa in sprememb, predlaganih v otroških kategorijah, ter na
to tematiko odprti diskusiji, je bilo predstavljeno splošno mnenje, da je potrebno predloge
strokovnega sveta (SS) sprejeti, z zadržkom, da bo AO reševal morebitne probleme, ki bi lahko v zvezi
s tem predlogom nastali. Predlog za spremembe v otroškem smučanju, ki ga je podal SS, je bil zato
sprejet.
SKLEP 12: Sprejeta izhodišča za programe otrok in mladincev v alpskem smučanju za sezono
2012/2013, ki jih je predlagal strokovni svet za alpske discipline, so potrjena.
Financiranje programov panoge za AS 12/13:
Strokovni vodja alpskih disciplin, V. Makuc je na podlagi vsebinskih načrtov in potrjenega finančnega
načrta predstavil sistem financiranja ekip. V razpravi so sodelovali direktorica B. Kürner Čad,
predsednik panoge za alpsko smučanje J. Dekleva, predstavniki smučarskih klubov: ASK, TRG, APT,
BLD, BRM, UNC, TRZ, RAD, SLG, SD AJD, SDP.

Podanih je bilo več različnih mnenj in pobud v zvezi s participacijo, predstavljen je bil prvotni predlog
AO in vzporedni predlog plačila za sofinanciranje programov s strani tekmovalcev. V razpravi so
sodelovali tudi predstavniki tekmovalcev (A. Jerman, A. Šporn, J. Jazbec, M. Valenčič in M. Ferk), ki
izpolnjujejo kriterije za dosego A statusa in se niso strinjali s predlogom sofinanciranja, ki ga je podal
AO. Po končani razpravi je bil sprejet sklep:
SKLEP 13: Tekmovalke in tekmovalci, ki izpolnjujejo kriterij za status A reprezentanta na osnovi
sprejetih kriterijev, imajo stroške pokrite v celoti s strani SZS. Tekmovalke in tekmovalci, ki
izpolnjujejo kriterij za B status reprezentanta, v celoti krijejo lastne funkcionalne stroške tekom
sezone 2012/2013.
AD7/
• Zaključek sezone alpskih disciplin; R. Šturm
• Število FIS tekmovanj v Sloveniji; M. Kranjec
Sestanek Zbora se je končal ob 21.25 uri
Zapisala: Petra Robnik
Overitelja: Matjaž Šarabon in Boris Debelak
Predsednik Zbora za alpsko smučanje: Janez Dekleva

