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Zapisnik 20. seje Odbora za alpske discipline z dne: 06.05.2013; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Vlado Makuc, Dušan Blažič, Marko Rataj, Gojmir Klinar, Jože Horvat, Matjaž Šarabon,
Bojan Špik, Gregor Benedik, Mitja Kumar, Vinko Novak, Marko Arnež, Jure Rupnik, Jurij Rupnik,
Matjaž Kranjc, Marko Bucik, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Mitja Dragšič, Barbara Kürner Čad, Andraž Kopač, Petra Robnik, Miha Verdnik, Denis Šteharnik, Rok
Toplak, Aleš Rogelj, Bojana Gostenčnik, Aleš Vidic, Brane Surla.
Odsotni:
Karel Truglas, Dušan Gorišek, Tugo Marinček, 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 20.00 uri.
Dnevni red:
1. Uvod in potrditev zapisnika 19. Seje AO; J. Dekleva
2. Obravnava finančnega poročila AD v sezoni 2012-2013 in izhodišča za sezono 2013-2014; A.
Kopač, B. K. Čad
3. Obravnava letnega poročila o delu v sezoni 2012-2013; V. Makuc
4. Obravnava in potrditev programov AD v sezoni 2013-2014; D. Blažič
5. Določitev dnevnega reda in datuma Zbora; J. Dekleva
6. Razno
Po dnevnem redu:
Od 1/ Uvod in potrditev zapisnika 19. Seje AO; J. Dekleva
Uvodoma je predsednik panoge Janez Dekleva prisotne seznanil z predlogom dnevnega reda ter
pozval člane, da o njem odločajo. Dnevni red je potrjen in sprejet. Člani AO soglašajo s predlogom
tiskovnega predstavnika SZS, da je 20. seja AO zaprta za javnost. SZS bo naslednji dan, to je dne
07.05.2013, podala uradno izjavo za javnost. Prav tako bo vodja alpskih disciplin D. Blažič na voljo
predstavnikom novinarjev. Ob tej priložnosti je predsednik AO čestital vodji alpskih disciplin za
njegovo izvolitev. Pod točko 2. bo finančno poročilo AD v sezoni 2012-2013 in izhodišča za sezono
2013-2014, skupaj z A. Kopačem, predstavila direktorica SZS, B. K. Čad.
Odbor je glasoval o zapisniku 19. Seje AO. Na Zapisnik ni bilo pripomb. Zapisnik je bil soglasno
potrjen.
1. Sklep: Zapisnik 19. Seje AO z dne 05.03.2013 je sprejet in potrjen.

Od 2/ Obravnava finančnega poročila AD v sezoni 2012-2013 in izhodišča za sezono 2013-2014; A.
Kopač, B. K. Čad
Finančno poročilo za sezono 2012/2013 in izhodišče za sezono 2013/2014 je bilo članom AO
posredovano z gradivom. A. Kopač je prisotne seznanil, da ocena ni dokončna, vendar je precej
natančna. Predviden presežek prihodkov nad odhodki za sezono 2012/2013 naj bi znašal 95.073
EUR. Od tega je en del iz naslova izrednih prihodkov zaradi odpisa obveznosti iz preteklih sezon, del
pa izhaja iz dejanskega poslovanja tekoče sezone. Na ta način bo odpravljen tudi v tem letu del
minusa iz preteklosti in tako ostane za pokrivanje v naslednjih sezonah le še 1/3 zneska. V
sodelovanju s panogo so se pripravila izhodišča za sezono 2013/2014. Pri tem so se ocenili drugi
stroški ekip in splošni stroški panoge. Na osnovi tega so se razdelila sredstva na posamezne
programe. V tem trenutku je plan za sezono 2013/2014, da se posluje z ničlo. IO SZS bo na svoji
naslednji seji odločal o preteklih minusih panoge, kot tudi o končnem finančnem planu posamezne
panoge za sezono 2013/2014. Seja bo predvidoma v začetku meseca junija.
J. Dekleva je članom povzel stanje pokrivanja minusa iz preteklih sezon, ki po tej sezoni znaša še
okvirno 80.000 EUR iz prvotnih 300.000 EUR. Direktorica SZS je prisotne seznanila, da je na seji IO SZS
izrazila zadovoljstvo, da so alpske discipline kljub temu, da je bil sklep IO SZS, da v letošnji sezoni ni
potrebno pokrivati izgube za nazaj, prihranile blizu 100.000 EUR, tako da se izguba dejansko manjša,
kar se odraža tudi na področju poslovanja SZS. Stanje se izboljšuje. IO SZS je finančna izhodišča za
naslednjo sezono sprejel na podlagi že podpisanih pogodb in pogodb, ki se dejansko že dogovorjene.
Za alpske discipline je ta okvir 1.840.000 EUR. Na osnovi potrjenega finančnega plana, discipline
naredijo plane po ekipah, ki bodo dokončno potrjeni na naslednji seji AO. Če se bodo v tem obdobju
pojavila dodatna sredstva, se bo to tudi upoštevalo v planu. Morebitna dodatna sredstva se nanašajo
na sponzorske pogodbe, kjer so pogajanja z enim mednarodnim sponzorjem še v teku. Ostale
sponzorske pogodbe so bile sklenjene za olimpijski cikel. Direktorica je prisotne seznanila, da bo
odločitev glede pokrivanja preostalega zneska izgube, sprejel IO SZS na svoji naslednji seji. Glede na
pomembnost olimpijske sezone in večji potrebi po sredstvih bo po vsej verjetnosti sprejet enak sklep,
da disciplinam, ki bodo nujno potrebovala sredstva za programe, to sezono ne bo potrebno pokrivati
izgube.
Predsednik AO je odprl razpravo pod to točko. B. Špik je izpostavil vprašanje, ali planirana sredstva, ki
so v okviru lanskih, omogočajo zadovoljiv plan za sezono 2013/2014, na osnovi katerega bo možno
pripraviti optimalne programe za naslednjo sezono. Člani AO so obravnavali problematiko
samoprispevkov. Glede na rezultat finančnega poročila je bila podana kritika, da je bil znesek
samoprispevkov tekmovalcev preobsežno planiran. V. Makuc je pojasnil, da imajo točen podatek
trenerji posameznih ekip. B. Špik je podal predlog, da se pridobi podatke o višini samoprispevkov
tekmovalcev s strani trenerjev in se finančno ovrednoti v planu tudi delež prispevkov tekmovalcev za
pokrivanje programa. Člani AO so mnenja, da sistem samoprispevkov ni primeren zaradi posledičnih
odločitev tekmovalcev, ki se na osnovi stroškov odločajo o kvaliteti svojega dela. J. Rupnik je
izpostavil vprašanje glede ključa delitve skupnega proračuna discipline na stroške ekip in
funkcionalne stroške discipline.
Po obravnavi sta bila sprejeta sklepa:
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2. Sklep: Odbor AD je seznanjen in potrjuje finančno poročilo AD v sezoni 2012-2013.
3. Sklep: Odbor AD je obravnaval finančno izhodišče za sezono 2013/2014 v višini 1.840.000 EUR, na
osnovi katerega je bil narejen program AD v sezoni 2013/2014. AO potrjuje izhodišče za razpravo
Zbora AD.
Od 3/ Obravnava letnega poročila o delu v sezoni 2012-2013; V. Makuc
Letno poročilo o delu za sezono 2012/2013 je bilo članom AO posredovano kot gradivo. Poročilo
zajema delo vseh ekip v pretekli sezoni: moških in ženskih reprezentanc za tehnične in hite discipline,
tako za svetovni, kot za evropski pokal, delo mladinskega programa, delo otroškega programa in
otroških reprezentanc. Poročilo je članom povzel V. Makuc in podal vsa pojasnila.
Posamezna poročila so bila po sezoni temeljito obravnavana na strokovnem svetu AD. SS je kritično
ocenil poročila in podal strokovno mnenje. Kritični so bili tako do svojega dela, do tekmovalcev, kot
tudi do vodstva SZS v svojih poročilih tudi trenerji AD. Namen je bil ugotoviti dejstva, ki so
onemogočala realizacijo zastavljenih ciljev. Ocena težav, ki so vezane na izvajanje programov v
pretekli sezoni je bila vezana na iskanje rezerv, na osnovi katerih bi se ob enakem proračunu in
kadrovski zasedbi dalo dvigniti nivo doseganja rezultatov. V. Makuc je izpostavil nekaj bistvenejših
stvari pretekle sezone. Pozen začetek lanske sezone zaradi usklajevanja višine samoprispevka
tekmovalcev, kar je povzročilo vrsto zapletov v začetnem obdobju izvajanja programov. Tekmovalci
so tekom sezone določene sklope priprav in tekmovanj izpuščali, z namenom, da bi privarčevali pri
plačilu funkcionalnih stroškov, kar je imelo posledice s strokovnega vidika dela ekip. V
organizacijskem smislu je bila preteklo sezono združena ženska ekipa. Na ta način je bilo
racionalizirano število kadra in ustvarili nekaj prihranka. Zmanjšano število trenerjev se je poznalo v
tekmovalnem obdobju, zaradi česar je večkrat v sezoni prišlo do situacije, da tekmovalcem niso bili
zmožni zagotoviti potrebne strokovne podpore. Na MSP pa je bila kadrovska zasedba posredno na
meji zagotovitve varnosti. Zaradi racionalizacije sredstev je bilo v pretekli sezoni zelo uspešno
povezovanje z drugimi manjšimi nacionalnimi reprezentancami. Pomanjkanje kadra so pokrivali z
dobrim sodelovanjem z Inštitutom za šport in CMŠ.
Makuc je pri dosežkih ženske ekipe upošteval tudi Tino Maze s svojimi izjemnimi dosežki. Posledica
dobrega sodelovanja in ustrezne finančne podpore je pripomogla tudi k osvojitvi velikega kristalnega
globusa. S tem ne želi oporekati dosežkom Team to aMaze, vendar poudariti, da je SZS ves čas nudila
ustrezno podporo. Ob poškodbi Maruše Ferk, je odmevne rezultati v svetovnem pokalu dosegla Ilka
Štuhec, v evropskem pokalu Ana Bucik. Tekmovalke Vanja Brodnik, Katja Horvat so tekmovalke, ki se
razvijajo dobro. Makuc je mnenja, da glede na delovanje ekipe, ki je postala bolj homogena, na
osnovi strateškega dela lahko rezultate nadgradijo. Na moški strani vse pohvale ekipi za hitre
discipline. Menjava trenerja je bila pravilna. Vsi tekmovalci, ki so sodelovali v tej ekipi so napredovali
v svojih vožnjah in rezultatih. Andrej Jerman je po poškodbi zaključil svojo vrhunsko kariero, kar je
vodilo do manjšega zbira točk ostalega dela ekipe. Andrej Šporn je skozi celo sezono ohranil vrhunsko
formo in je bil na vsaki tekmi konkurenčen. Rok Perko je z drugim mestom v svetovnem pokalu
dokazal svoj potencial. Boštjan Kline in Klemen Kosi sta tekmovalca, ki v svetovnem merilu
predstavljata velik potencial. Največji rezultatski izpad je bil v moški tehnični ekipi. Mlajši del ekipe –
Kranjec, Žerak, Čater izpolnjuje svoje načrtovane cilje in pričakovanja. Žan Kranjec je dosegel tudi
bron na MSP.
Makuc je kratko povzel še ostale pomembne zadeve pretekle sezone. Bistveno je bilo premalo
organiziranih domačih FIS tekmovanj. Izvor težave je finančne narave. Opozoril je na uporabo stare
opreme nekaterih tekmovalcev na FIS tekmovanjih, s čimer so si pridobili konkurenčno prednost pred
ostalimi tekmovalci, ki so tekmovali z novo predpisano opremo. Izpostavil je vzpostavitev poligona
Krvavec. V dogovoru z upravljavcem so imeli možnost uporabe zaščitenih prog za trening ne samo v
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zgodnjih jutranjih urah, ampak tudi čez dan. Boljše pogoje za trening so imeli tudi v Kranjski Gori.
Sodelovanje s poligoni je nameravano še nadgraditi.
Makuc je podal ugotovitev, da je temelj rezultatov dobro sodelovanje v ekipi, kateri je zato potrebno
zagotoviti dobro podporo. Glede na to, da zaključuje svoj 2 letni mandat strokovnega vodje, je Makuc
ocenil sodelovanje trenerjev kot strokovno in na visokem nivoju. Dosežena je bila ena boljših sezon.
Posamezniki v vseh ekipah so generalno dosegli dobre rezultate in pokazali napredek. Po določenih
segmentih je bila realizacija odmaknjena od načrtovanih ciljev. V zvezi s tem je izpostavil menjave v
samem vodstvu SZS, kot tudi vodstvu discipline. Te menjave pomenijo določeno turbulenco in
otežujejo strateško delo. Poudaril in zahvalil se je članom strokovnega sveta, ki je v teh letih dobro
deloval.
J. Dekleva je dodal, da je bila sezona z vidika doseženih rezultatov ena najuspešnejših sezon alpskega
smučanja v zgodovini.
Po razpravi je bil sprejet sklep:
4. Sklep: Odbor AD je bil seznanjen in je potrdil letno poročilo panoge za alpsko smučanje za sezono
2012/2013.
Od 4/ Obravnava in potrditev programov AD v sezoni 2013-2014; D. Blažič
D. Blažič je kot novi vodja alpskih disciplin je predstavil koncept programa za sezono 2013/2014.
Članom AO je bil posredovan kot gradivo. Gradivo je po usmeritvah predsednika AO predstavil v treh
sklopih: ekipni del, programski del in finančni del.
Ekipni del programa: Blažič je poudaril pomembnost prihajajoče olimpijske sezone in zaključevanje
srednjeročnega programa. Prav tako finančno izhodišče za sezono. Blažič verjame, da pozitivna
delovna energija in pristop, vodita do izpolnitve želenih ciljev na koncu te sezone. Cilji so visoki in
povezani z olimpijskimi medaljami. Glavni cilj alpskih disciplin je poskrbeti za najboljše tekmovalce
od otroških do članskih. Delo je razdeljeno na moško in žensko linijo, ki bosta imeli vsaka svojega
vodjo. Trener za kondicijo se bo kot strokovnjak za področje fizične priprave tekmovalcev bolj aktivno
vključeval v delo ekipe. Blažič v tem vidi glavno priložnost za izboljšanje rezultatov v sezoni.
Za moško in žensko linijo sta odgovorna glavni moški trener M. Verdnik in glavni ženski trener A.
Možina. Tekmovalci so A in B status pridobili na podlagi kriterijev na osnovi rezultatov iz pretekle
sezone. Nekateri tekmovalci, ki so trenutno brez statusa, so s svojim delom v preteklosti že dokazali,
da je v njih potrebno še vlagati, da se njihova krivulja rezultatov obrne navzgor. V vseh obdobjih bodo
ekipe odprte. Poudarek bo na izvedbi trening tekem in primerjave z drugimi reprezentancami.
Prehod med ekipami in reprezentanti bo boljši, s tem bo ustvarjena boljša konkurenčnost. Cilj je
pridobitev večjih kvot v svetovnem pokalu za posamezne discipline.
Blažič je z organizacijskega vidika predlagal združitev otroške in mladinske kategorije, ki bodo imele
enega vodjo, odgovornega za oba programa, to je V. Makuc. Predviden je optimiziran plan
sodelovanja s klubi pri izvedbi FIS in otroških tekmovanj, kar bo posledično omogočilo višji nivo
organizacije tekmovanj. C ekipa in tudi mladinska medregijska ekipa sta pomembna za prehod iz
otroške v FIS kategorijo. Tem tekmovalcem je potrebno dati v prihodnjih sezonah večji poudarek.
Blažič vidi potencial v nekaj tekmovalcih te kategorije, ki lahko ob pravilnem strateškem delu v
naslednjih treh letih postanejo nosilci slovenskega alpskega smučanja.
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Posebna obravnava bo namenjena tekmovalcem s statusom poškodovanca, tako v preventivnem kot
kurativnem delu.
Programski del moških in ženskih reprezentanc sta v skladu z gradivom podrobno predstavila M.
Verdnik in D. Šteharnik namesto A. Možine.
Program za moško ekipo je z obrazložitvami za vsako točko podrobno predstavil M. Verdnik. Verdnik
zaupa v delo vsakega izmed članov strokovnega vodstva, ki je izbran za delo z moško ekipo v naslednji
sezoni. Poudaril je pomembnost izkušenosti strokovnega kadra in medsebojnega sodelovanja.
Strokovno vodstvo je zmanjšano na minimum in izbrano v skladu z zaupanjem tekmovalcev. Sestava
tekmovalcev je glede na statuse, ki so določeni na osnovi kriterijev, razdeljena na trening skupini za
svetovni in evropski pokal. V ekipo so izbrani tekmovalci z A in B statusom. Verdnik je prestavil tudi
program dela, terminski in vsebinski plan in cilje ekipe. Pri operativnih ciljih je izpostavil predvsem
dvig tekmovalcev na tehničnem nivoju, povečanju tekmovalnih situacij na treningih in boljši
kondicijski pripravi. Priložnost vidi v povečanem nadzoru nad tekmovalcem in medsebojnem
sodelovanju.
V zvezi z moško ekipo je bil na osnovi kriterijev za pridobitev statusa 2013-2014 sprejet sklep:
5. Sklep: Tekmovalci moške ekipe za svetovni/evropski pokal s statusom A so: Valenčič Mitja, Šporn
Andrej, Perko Rok, Kline Boštjan, Kosi Klemen.
6. Sklep: Tekmovalci moške ekipe za svetovni/evropski pokal s statusom B so: Jazbec Janez, Kranjec
Žan, Kürner Miha, Čater Martin, Markič Gašper in na predlog strokovnega vodstva Skube Matic,
Žerak Mišel, Jazbec Partick.
Program za žensko ekipo je z obrazložitvami za vsako točko podrobno predstavil D. Šteharnik.
Šteharnik je predstavil glavne spremembe programa v primerjavi z lanskoletnim planom. Na osnovi
pregleda pretekle sezone, so v planu za sezono 2013/2014 upoštevani predlogi za optimiziranje
rezerv. Šteharnik je predstavil predviden strokovni kader, ki se razlikuje zgolj v drugačni
organiziranosti ekipe. Predstavil je terminski in vsebinski plan ženske ekipe, ter rezultatske cilje.
Sestava tekmovalk je glede na statuse, ki so določeni na osnovi kriterijev razdeljena na trening
skupini za svetovni in evropski pokal. V ekipo so izbrane tekmovalke z A in B statusom. Šteharnik je
predstavil tudi ukrepe za optimizacijo finančnih sredstev, ki so na voljo za posamezne sklope priprav.
V zvezi z žensko ekipo je bil na osnovi kriterijev za pridobitev statusa 2013-2014 sprejet sklep:
7. Sklep: Tina Maze bo tako kot v pretekli sezoni, v sezoni 2013/2014 trenirala in tekmovala s svojo
ekipo.
8. Sklep: Tekmovalke ženske ekipe za svetovni/evropski pokal s statusom A so: Ferk Maruša, Štuhec
Ilka, Drev Ana, Brodnik Vanja.
9. Sklep: Tekmovalke ženske ekipe za svetovni/evropski pokal s statusom B so: Bucik Ana, Lavtar
Katarina, Robnik Tina, Oman Anja.

Načrt mladinskega in otroškega programa je predstavil V. Makuc. Mladinski reprezentanti, tako člani
in članice C ekip kot medregijskih reprezentanc, so na sezname nominirani v skladu s kriteriji v načrtu
mladinskega programa za sezono 2013/2014. Makuc je povedal, da je za mladinski program za
najboljše tekmovalce načrtuje štiri do pet primerjalnih skupnih priprav v drugi polovici pripravljalnega
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obdobja. V programu bodo sodelovali regijski trenerji, ki imajo podpisane pogodbe s strani
Ministrstva. Izmed devetih trenerjev, bodo izbrali dva sodelavca, ki bosta ob svojih obveznostih
opravljala vlogo ženskega in moškega trenerja C reprezentance. Tekmovalci bodo večinoma
treningov opravili v regijah oziroma z matičnimi klubi. Makuc je izpostavil pomembnost bolj
usklajenega sodelovanja trenerjev v regiji.
10. Sklep: Odbor AD potrjuje seznam C reprezentantov in C reprezentantk ter mladinskih
medregijskih reprezentantov in reprezentantk, predstavljen v programu za sezono 2013/2014.
Makuc je predstavil načrt programa otroških ekip za sezono 2013/2014. Tako strokovnega vodstva,
kot kandidatov in kandidatk za otroško reprezentanco. Izbor kandidatov temelji na absolutnih rangih
Pokala Mercator in ne na kvotah po letnikih, kot do sedaj (sezona 2012/2013). S takim načinom
izbora se ni strinjal B. Špik in dal pobudo, da se spisek kandidatov pripravi po sprejetih kriterijih za
sezono 2013/2014.
11. Sklep: Uvrščanje v otroške ekipe za sezono 2013/2014 se opravi v skladu z veljavnimi kriteriji in se
ga posreduje z gradivom za Zbor AD v sprejem.
Finančni del programa zajema obrazložitev participacij tekmovalcev. Dušan Blažič je predstavil sistem
financiranja tekmovalcev in tekmovalk s statusom A in B.
Prispevek tekmovalk in tekmovalcev s statusom A in B v sezoni 13/14
Pripravljalno obdobje od 07. maja do 30. novembra 2013 :
Planirano skupno število snežnih treningov v tem obdobju je 60 – 65 dni.
Planirano skupno število kondicijskih treningov v tem obdobju je 30 dni.
-

Tekmovlake/ci s statusom A:
Trening v Čilu ali Argentini v obsegu 23 dni je financiran s strani tekmovalcev v skupnem znesku
3.500€. Znesek vključuje tudi letalski prevoz in presežek prtljage.
Vse ostale treninge v pripravljalnem obdobju (prevoz, namestitev, hrana, žičnica) financira SZS,
alpske discipline.

-

Tekmovalke/ci s statusom B:
Trening v Čilu ali Argentini v obsegu 23 dni financirajo tekmovalci v 100% obsegu.
SZS, alpske discipline, financira ostale stroške treningov v pripravljalnem obdobju (prevoz,
namestitev, hrana, žičnica) do skupne vrednosti 3.500 €.

Tekmovalno obdobje od 01. decembra 20 13 do 31. marca 20 14:
- Tekmovalke/ci, ki se bodo uvrstili v ekipo za tekme SP vse stroške (prevoz, namestitev, hrana,
žičnica) krije SZS, alpske discipline.
-

Tekmovalke/ci, ki se bodo uvrstili v ekipo za tekme EP bo stroške po določenih kriterijih krila SZS,
alpske discipline.

J. Dekleva je odprl razpravo na programe ekip. Po obsežni diskusiji na programe posameznih ekip in
ekipni, programski del in finančni del programa za sezono 2013/2014 je bil sprejet naslednji sklep.
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12.Sklep: Odbor AD je obravnaval in potrdil letni načrt panoge za alpsko smučanje za sezono
2013/2014.
D. Blažič je podal še informacijo o strokovnem svetu. SS je strokovno telo alpskega odbora,
sestavljeno iz vodje AD, glavnih trenerjev, vodje mladinskega in otroškega programa, predstavnika FŠ,
trenerja z dolgoletnimi izkušnjami v svetovnem pokalu.
Od 5/ Določitev dnevnega reda in datuma Zbora; J. Dekleva
V skladu s poslovnikom o delu Odbora in Zbora AD je predsednik Zbora AD predlagal termin za
izvedbo seje Zbora panoge za alpsko smučanje v sredo, 22.5.2013 ob 16.00 uri v Ljubljani. Predlagal
je tudi dnevni red:
1. Otvoritev Zbora in izvolitev organov Zbora:panoge za alpsko smučanje
- delovnega predsedstva,
- verifikacijske komisije,
- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Uvod predsednika Odbora in Zbora panoge za alpsko smučanje; Janez Dekleva
3. Obravnava in potrditev finančnega poročila panoge za alpsko smučanje za sezono 12/13; Andraž
Kopač; Vlado Makuc
4. Obravnava in potrditev poročila panoge za alpsko smučanje za sezono 12/13; Vlado Makuc;
5. Obravnava in potrditev finančnega načrta panoge za alpsko smučanje za sezono 13/14; Andraž
Kopač; Dušan Blažič
6. Obravnava in potrditev programov panoge za alpsko smučanje za sezono 13/14; Dušan Blažič;
7. Predlogi in pobude
13.Sklep: Dnevni red Zbora panoge za alpsko smučanje je potrjen. Seja Zbora AD bo potekala v
sredo, 22.5.2013 ob 16.00 uri v Ljubljani.
Od 6/ Razno:
-

Obvestilo o javnem razpisu za podelitev licenc za olimpijske športne centre, nacionalne
panožne športne centre, regijske in občinske športne centre za obdobje med letoma 2013
in 2017 Olimpijskega komiteja Slovenije; R. Šturm

Po navodilu predsednika panoge za alpsko smučanje je R. Šturm pripravil izhodišča v skladu z
razpisom. Izhodišča so bila obravnavana in predstavljena predstavnikom AO.
Povzetek:
JR govori tako o objektih, kot o športnih površinah. S tem JR želi OKS priti do mreže različnih ravni
športnih centrov v RS in s tem do popisa objektov in športnih površin. Centri - objekti/športne
površine v tej mreži bi imeli možnost sofinanciranja iz javnih sredstev za : dejavnosti, strokovne
kadre, dela obratovalnih stroškov, gradnje in posodabljanja športne opreme ter možnost trženja pod
olimpijsko blagovno znamko.
Ker je SZS združenje smučarskih panog, posamezna panoga (v našem primeru AD) ne more imeti
»svojega« olimpijskega ali pa nacionalnega PŠC, temveč ima lahko samo zveza kot celota enega ali
olimpijskega ali pa nacionalnega PŠC. Iz razpisa izhaja, da ima lahko posamezna panoga članica SZS
več regijskih (RPŠC), pod pogojem, da je na območju posamezne statistične regije samo en
objekt/površina (glej prilogo). Enako velja za OPŠC, katerih je lahko več le da je v eni občini samo en
objekt/površina. Kandidira lahko lastnik športnega objekta/površine ali pa NPŠZ. Oba morata imeti
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sklenjeno konzorcijsko pogodbo. Lastnik z NPŠZ oziroma NPŠZ z lastnikom. Tisti, ki kandidira, postane
lastnik-nosilec licence.
Izhodišča:
1. Na nivoju SZS, mora IO – SZS sprejeti odločitev s katerim centrom in za katero licenco bo SZS
kandidirala in kater od panog bodo imele koristi. Ali bo to Planica, Pokljuka, NC Kranj, Rogla…
2. Panogam, v konkretnem primeru alpskim disciplinam zaradi organiziranosti SZS, ostane
»samo« možnost kandidiranja na licence regijskega in občinskega ranga (RPŠC in OPŠC) v tisti
statistični regiji, ki sodi v regijsko shemo poligonov na način, da se ne izključujejo.
14. Sklep: Člani AO v svojih sredinah pozovejo zainteresirane lastnike, da kandidirajo po navedenih
kriterijih na enega od možnih načinov in za licenco RPŠC in OPŠC : a) Lastnik objekta/športne
površine s konzorcijsko pogodbo z NPŠZ in B) NPŠZ s konzorcijsko pogodbo z lastnikom
objekta/športne površine.
-

Poziv za oddajo predlogov za priznanja Smučarske zveze Slovenije; J. Dekleva

Predsednik Odbora AD, J. Dekleva je prisotne obvestil o pozivu za oddajo predlogov za priznanja SZS,
ki je bil poslan na klube in objavljen na spletnih straneh Smučarske zveze Slovenije, skupaj z novim
pravilnikom o dodeljevanju priznanj Smučarske zveze Slovenije. Rok za oddajo predlogov je
24.5.2013 do 12. ure.
-

Zaključek sezone AD; J. Dekleva

Odbor je bil obveščen o datumu in kraju zaključka sezone 2012/2013 alpskih disciplin. Zaključek
najuspešnejše sezone alpskih disciplin bo organiziran skupaj z ASK Kranjsko Goro in sicer v Kranjski
Gori, dne 25.5.2013. Vabila bodo posredovana klubom. Program bo objavljen tudi na spletnih
straneh SZS.
-

Poročilo o regijskih in pokalnih tekmah; M. Kranjc

M. Kranjc je podal kratko dopolnjeno poročilo o izvedbi regijskih in pokalnih tekmovanj v sezoni
2012/2013. V sezoni je bilo izvedenih 57 tekmovanj, v tem so upoštevani 4 svetovni pokali, 1 evropski
pokal in 4 tekme paraplegikov. Največ tekem je bilo organiziranih na Krvavcu in v Kranjski Gori.
Odpovedanih je bilo 30 tekem. Največ jih je odpovedal klub SK Olimpija, za njim SK Branik Maribor. V
pretekli sezoni smo imeli 20 organizatorjev tekmovanj. Ponovno se je izpostavilo vprašanje glede
plačila štartnin tujcev, kjer ni pravnih pravil, le gentelman agreement med posameznimi državami.

Zapisala: Petra Robnik

Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r
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