22. sestanek Odbora za alpske discipline, 16.10.2013
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Zapisnik 22. seje Odbora za alpske discipline z dne 16.10.2013; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Dušan Blažič, Gregor Benedik, Jurij Rupnik, Jure Rupnik, Jože Horvat, Bojan Špik, Vinko
Novak, Marko Arnež, Dušan Gorišek, Tugo Marinček, Roman Šturm.
Ostali prisotni:
Jurij Žurej, Vlado Makuc, Bojana Gostenčnik.
Odsotni:
Marko Bucik, Mitja Kumar, Karel Truglas, Marko Rataj, Gojmir Klinar, Roman Jakič, Matjaž Šarabon,
Matjaž Kranjc.
Po otvoritvi seje ob 16.00 uri je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje. Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 19.30 uri.
Dnevni red:
1. Uvod in potrditev zapisnika 21. Seje AO; J. Dekleva
2. Poročila in realizacija programov - ženski, moški, mladinski in otroški program; D. Blažič
3. Predstavitev kriterijev za pridobitev statusa za sezono 2014/2015; D. Blažič
4. Poročilo FIS kongresa v Zürichu – oktober 2013 in poročilo obiska Sochi 2014; D. Blažič
5. Problematika financiranja alpskih smučarskih klubov; M. Šarabon
6. Razno
Po dnevnem redu:
Od 1/ Uvod in potrditev zapisnika 21. 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 bil sprejet.
Odbor se je seznanil z zapisnikom 21. Seje AO. V skladu s 5. sklepom seje AO, z dne 27.06.2013, je
bilo članom Odbora AD posredovano finančno poročilo panoge za alpsko smučanje za sezono
2012/2013, ki ga je pripravil poslovni direktor Andraž Kopač. Člani Odbora niso podali nobenih
pripomb, sprejel se je
1. Sklep: Zapisnik 21. Seje AO z dne 27.06.2013 je potrjen.
Od 2/ Poročila in realizacija programov - ženski, moški, mladinski in otroški program; D. Blažič
Člani Odbora AD so bili seznanjeni s potekom in realizacijo programov ženske in moške ekipe, ter
mladinskega in otroškega programa. Gradivo je bilo članom posredovano z vabilom na sejo AO.

Dušan Blažič je generalno predstavil realizacijo planov glede na načrtovane programe. Poročilo
moške ekipe za pripravljalno obdobje 2013/14 so pripravili Miha Verdnik, detajlno za ekipo za hitre
discipline Tadej Platovšek, za ekipo za tehnične discipline Mitja Kunc. Poročilo za ekipo za evropski
pokal je pripravil Boštjan Božič. V gradivu je bilo podano tudi poročilo dela v programu športne
diagnostike in telesne priprave v moški ekipi, ki ga je pripravil dr. Mitja Bračič. Za žensko ekipo sta za
pripravljalno obdobje poročilo ločeno pripravila Denis Šteharnik, ki je predstavil delo ženske tehnične
ekipe v Ushuiai in Andrej Možina, ki je predstavil delo ženske hitre ekipe v La Parvi.
Blažič je poudaril, da je bil do sedaj načrtovani program v celoti realiziran. Izpostavil je poškodbo
Boštjana Klineta in sodelovanje z zdravniki ekipe ter koordinacijo ob poškodbi. Hkrati je poudaril
pomembnost podopore vodstva ekipe in SZS ter kluba ob vračanju tekmovalca po poškodbi. Blažič je
dodal pojasnilo k poročilu moške ekipe za evropski pokal, ki ga je pripravil Boštjan Božič. Člane
Odbora je seznanil s stroški posameznega tekmovalca za trening, ki so v celoti natančno razdelani.
V diskusiji so sodelovali: Bojana Gostenčnik, ki je sprožila vprašanje glede nadaljnjega plačevanja
tekmovalcev za treninge. Bojan Špik je podal ugotovitve sestanka ZAH regije, da naj bodo poročila
posameznih ekip pripravljena na manj osebni ravni in v poenoteni obliki. Podobne ugotovitve VZH
regije je podal tudi Jože Horvat. Poročila bi morala biti jasna, pripravljena v poenoteni obliki,
opredeljeni bi morali biti cilji in podane opombe trenerja. Jure Rupnik je mnenja, da je poročilo neke
vrste opozorilo za stanje v ekipi.
Janez Dekleva je povzel ključne ugotovitve. Realizacija programa je bila v začrtanem obsegu.
Izpostavil je odgovornost trenerjev pri realizaciji programov in delovanja v posamezni ekipi. Podal je
priporočilo za standardizacija poročil posameznih ekip.
Vlado Makuc je predstavil poročilo mladinskega programa in cilje mladinske ekipe. Podrobno je
predstavil realizirane treninge ter primerjalni trening vseh članov C ekipe in najboljših mladincev.
Predstavil je nadaljnje načrte aktivnosti mladinskih ekip in podal informacijo, da bodo pred odhodom
na Norveško narejene selekcijske tekme za nastop na EC v začetku sezone. Makuc je predstavil tudi
poročilo ženskih C reprezentanc.
Roman Šturm je predstavil realizacijo programa otroške ekipe. Poročilo s treninga vadbe osnov
alpskega smučanja je bilo poslano članom kot gradivo. Šturm ocenjuje trening kot uspešen in
koristen. Izpostavil je dobro sodelovanje z demonstratorji SZS. Člani AO so si enotni, da je kvaliteta
treninga otroških ekip zadovoljiva.
Pri obravnavi realizacije otroškega programa je bilo obravnavano tudi vprašanje glede višine stroškov
otroških programov. Izpostavljeno je bilo predvsem vprašanje glede višine dnevnic za regijske
trenerje, ki so prisotni na treningih otroških kategorij. Odziv trenerjev naj bi bil manjši, ker za svojo
prisotnost na treningu ne dobijo plačila dnevnice, za svoje delo uporabljajo klubsko opremo. Člani
Odbora AD so razpravljali tudi o višini stroška za prisotnost demonstratorjev ZUTS Slovenije na
treningih otroških ekip in ocenili, da so tukaj še vedno rezerve in pozvali vodjo alpskih disciplin,
Dušana Blažiča, da v prihodnje posveti več poudarka tudi optimizaciji teh stroškov. Bojan Špik je
predstavil mnenje ZAH regije glede organizacije treninga. Glede izplačil dnevnic regijskim trenerjem
je prepričanje predsednika AO Janeza Dekleve, da se plačilo dnevnic regijskim trenerjem lahko
realizira ob realnem številu trenerjev. Podlaga za realizacijo plačila dnevnic je sprejeti OP za sezono
2013/2014. Vlado Makuc je pojasnil spremenjen koncept treninga OP in razloge za realizacijo takega
treninga. Jure Rupnik je izpostavil, da je cena demonstratorjev za klube previsoka. Glede na to, da je
ZUTS član SZS, je predlagal optimizacijo ponudbe in cene demonstratorjev za otroške kategorije.
Marko Arnež je podal svoje mnenje, da ni smiselno zaradi finančnih omejitev ukiniti novosti v
konceptu treninga. Finančni apetiti trenerjev v regijah so preveliki. Za svojo prisotnost na treningih
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pridobijo izpopolnjevanje. Tugo Marinček je mnenja, da se ZUTS vključi v program otroškega
smučanja in ta del programa tudi financira, s čimer se strinja tudi Jure Rupnik.
Vlado Makuc je k realizaciji otroškega programa podal obrazložitev glede kriterijev za testiranje v
otroških kategorijah. Testna baterija je zmanjšana. Dušan Blažič je prisotne seznanil, da je vrednost
testiranja na Fakulteti za šport ocenjena na 13.000 EUR.
Janez Dekleva je po diskusiji povzel ključne točke posameznih poročil in podal ugotovitev, da gredo
generalno gledano stvari v pravo smer. Člani so sprejeli
2. Sklep: Odbor AD se je seznanil z delnimi poročili ženskega, moškega, mladinskega in otroškega
programa ter podal priporočila in sugestije vodji AD.
Od 3/ Predstavitev kriterijev za pridobitev statusa za sezono 2014/2015; D. Blažič
Odbor AD je bil podrobno seznanjen s kriteriji za pridobitev statusa za sezono 2014/15, katere je
Odboru predstavil Dušan Blažič. Kriteriji so bili članom posredovani kot gradivo.
Odbor alpskih disciplin je soglasno potrdil spremljajoče besedilo kriterijev in sprejel kriterije za:
- status A – moški in ženske,
- status B – moški in ženske,
- status C – moški in ženske – starost od 17 do 20 let,
- status medregijskega mladinskega reprezentanta – moški in ženske – starost 16 do 20 let
3. Sklep: Kriteriji za pridobitev statusa za sezono 2014/15 so potrjeni. V končni obliki so priloga 1 tega
zapisnika. Potrjene kriterije se uradno objavi na spletnih straneh SZS.
Roman Šturm je predstavil nasprotni predlog glede predlaganih kriterijev otroških kategorij U14 in
U16 za sezono 2014/15. Jure Rupnik je poudaril, da bi se status otroškega reprezentanta moral
obravnavati pod točko problematika financiranja alpskih smučarskih klubov, predvsem naproti
financerjem v športu in razpisom. Bojan Špik, ki je podal nestrinjanje z nasprotnim predlogom
kriterijev za otroške kategorije U14 in U16, je članom Odbora AD predstavil simulacijo primerjave
obeh obravnavanih zasnov kriterijev na primerih sezon od 2009/10 do 2014/15. Jože Horvat je
predstavil predlog vzhodne regije za kategorijo cicibanov in sicer je predlog regije, da se na državnem
nivoju organizira manj tekmovanj. Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:
4. Sklep: Nasprotni predlog kriterijev otroških kategorij U14 in U16 za sezono 2014/15 se posreduje
klubom v obravnavo.
5. Sklep: Kriteriji otroških kategorij bodo ponovno obravnavani na naslednji seji Odbora AD.
Odbor AD je bil seznanjen s postopkom obravnave in sprejetja kriterijev za nastop na Mladinskem
svetovnem prvenstvu v Jasni na Slovaškem. Na seji je kriterije predstavil Vlado Makuc. V razpravi sta
sodelovala Jure Rupnik, ki je izpostavil da vprašljivo vrednost določenih tekem FIS. Bojan Špik je podal
komentar z obsežno razlago na kriterije. Po razpravi je bil sprejet
6. Sklep: Kriteriji za nastop na MSP Jasna (SVK) 2014 so potrjeni. Na tekmovanju se nastopi s polno
kvoto tekmovalcev. V končni obliki so priloga 2 tega zapisnika. Potrjene kriterije se uradno objavi na
spletnih straneh SZS.
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Od 4/ Poročilo FIS kongresa v Zürichu – oktober 2013 in poročilo obiska Sochi 2014; D. Blažič
Poročilo obiska olimpijskega prizorišča Sochi 2014 je članom odbora podal Dušan Blažič. Olimpijski
komite Slovenije je v sklopu priprav na zimske olimpijske igre povabil vodje zimskih športov,
udeležencev olimpijskih iger na ogled olimpijskih prizorišč.
Poročilo FIS kongresa v Zürichu je podal Vlado Makuc. Z Romanom Šturmom sta se udeležila
seminarja Youth&Children programa in ekspertne skupine za ta program. Vodilna obravnavana
problematika je bila kako pridobiti otroke na sneg. Ključni pri usmeritvi otrok v šport so starši otrok,
nato klubi in zveze, šele nato smučišča in turistične agencije.
7. Sklep: Člani Odbora AD so se seznanili s poročili FIS kongresa v Zürichu in obiska vodje panoge v
Sochiju.
Od 5/ Problematika financiranja alpskih smučarskih klubov; M. Šarabon
Točka 5. zaradi odsotnosti Matjaža Šarabona ni bila obravnavana.
Od 6/ Razno
- Sklep Odbora o delitvi sredstev FŠO D3 za leto 2013; R. Šturm
Roman Šturm je podal informacijo, o sredstvih, ki jih je Fundacija namenila programu D3 Naučimo se
smučati 2013, katerih delitev med panogami je objavljena na spletni strani FŠO rezultati razpisa
Fundacije za šport za leto 2013. Ker so sredstva Fundacije za leto 2013 (D3) znatno manjša od zneska
za leto 2012, je odbor sprejel predlog kot izhaja iz sklepa.
8. Sklep: Sredstva Fundacije za D3 Naučimo se smučati 2013 se razdeli po sistemu organiziranosti
Panoge za alpsko smučanje, ki tvorijo štiri regije s po tremi območji v vsaki regiji.
Vsakemu območju se nameni 500,00 €, kar znaša 1.500,00 € na eno regijo in pomeni v skupnem
seštevku 6000,00 € za mrežo izvajalcev. Razliko v znesku 300,00 € (6.300 – 6.000 = 300 €) se nameni
za koordinacijo projekta Naučimo se smučati 2013.
- Informacija o objavljenem razpisu FŠO za 2014; R. Šturm
Roman Šturm je podal informacijo, da je na spletni strani FŠO objavljen razpis Fundacije za šport za
prihodnje leto 2014. Člani Odbora so pozvani, da v svojih sredinah pozovejo zainteresirane
upravljavce smučišč za namen kandidatur na sredstva, ki so namenjena za športne objekte. V
diskusijo glede športnih objektov oziroma poligonov, se je vključil tudi direktor SZS Jurij Žurej.
- Volitve novega predsednika Zbora in Odbora alpskih disciplin in naznanilo sklica seje Zbora AD v
januarju 2014; J. Dekleva
Naslednja skupščina SZS, v januarju 2014, je volilna. Prav tako se izteče mandat predsednika Zbora
in Odbora alpskih disciplin. V skladu z 21. členom Statuta SZS se predsednika Zbora in Odbora alpskih
disciplin voli na seji Zbora, ki bo potekala usklajeno z volilno skupščino SZS, torej januarja 2014. Na
naslednji seji AO, ki bo sklicana v decembru, bomo izvedli potrebne postopke v zvezi s sklicem seje
Zbora, vključno z evidentiranjem prejetih kandidatur za predsednika Zbora alpskih disciplin.
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9. Sklep: Člane Zbora alpskih disciplin (društva) se obvesti, da se z dnem objave začnejo postopki
evidentiranja kandidatov za predsednika Zbora alpskih disciplin. Člane Zbora se pozove, da
evidentirajo kandidate, ki naj v roku do vključno 5.12.2013 s prispetjem na SZS posredujejo svoje
kandidature. Poziv se objavi na spletni strani SZS.

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