23. sestanek Odbora za alpske discipline, 05.12.2013

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 23. seje Odbora za alpske discipline z dne 05.12.2013; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Dušan Blažič, Marko Rataj, Gojmir Klinar, Matjaž Šarabon, Bojan Špik, Gregor Benedik,
Jure Rupnik, Dušan Gorišek, Tugo Marinček, Karel Truglas, Vlado Makuc, Roman Šturm, Miha
Verdnik, Nina Pirnat, Vinko Novak, Marko Arnež
Odsotni:
Jože Horvat, Mitja Kumar, Jurij Rupnik, Marko Bucik, Mitja Dragšič, Roman Jakič, 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 18.30 uri.
Uvodoma je predsednik Odbora AD Janez Dekleva je prisotnim predlagal spremenjen dnevni red.
Matjaž Šarabon je Odboru AD predlagal obravnavo točke Problematika financiranja alpskih
smučarskih klubov, ki je bila uvrščena na dnevni red 22. Odbora AD, vendar ni bila obravnavana.
Točko se obravnava pod točko 7. dnevnega reda.
Dnevni red je potrjen.
Dnevni red:
1. Uvod in potrditev zapisnika 22. Seje AO; J. Dekleva
2. Potrditev zapisnika korespondenčne Seje AO; J. Dekleva
3. Kriteriji za otroški program 2014/2015; R. Šturm, V. Makuc
4. Realizacija programa AD v sezoni 2013/2014; D. Blažič
5. Poročilo sestanka Tekmovalne komisije; T. Marinček
- Koledar otroških tekmovanj 2013/2014
- Dopolnitev tekmovalnega sistema SZS-AD (šolska tekmovanja)
6. Določitev datuma in dnevnega reda Zbora panoge za alpsko smučanje; J. Dekleva
7. Problematika financiranja alpskih smučarskih klubov; M. Šarabon
8. Razno
- Povabilo o predlogu Bloudkovih nagrad; J. Dekleva
- Brošura FIS pravil (SLO prevod); M. Kranjc
- Poročilo o delitvi sredstev D3 za leto 2013; R. Šturm
Po dnevnem redu:

Od 1/ Uvod in potrditev zapisnika 22. Seje AO; J. Dekleva
Odbor se je seznanil z zapisnikom 22. seje AO. Člani Odbora niso podali nobenih pripomb, sprejel se
je
1. Sklep: Zapisnik 22. Seje AO z dne 27.06.2013 je potrjen.

Od 2/ Potrditev zapisnika korespondenčne Seje AO; J. Dekleva
Odbor se je seznanil z zapisnikom korespondenčne seje AO z dne 4.12.2013. Člani Odbora niso podali
nobenih pripomb, sprejel se je
2. Sklep: Zapisnik korespondenčne seje z dne 4.12.2013 je potrjen.

Od 3/ Kriteriji za otroški program 2014/2015; R. Šturm, V. Makuc
Roman Šturm je Odboru AD predstavil predlog kriterijev otroških kategorij U14 in U16 v sezoni
2014/2015 z obrazložitvijo. Dodatno obrazložitev in utemeljitev kriterijev je podal Vlado Makuc.
Kriteriji so bili v skladu s 4. sklepom 22. seje Odbora AD, posredovani klubom v obravnavo.
Kriteriji otroških kategorij U 14 in U16 v sezoni 2014/2015:
V otroškem programu govorimo o dveh statusih, katere si na podlagi določenih kriterijev lahko
pridobi posamezni smučar ali smučarka kategorije U14 in U 16.
Prvi status:
Status kandidata/kandidatke za otroško reprezentanco, ki nastopa na mednarodnem tekmovanju v
koledarju FIS, si pridobi smučar ob koncu sezone po v naprej določenih kriterijih upoštevanja končne
pokalne liste državnih tekmovanj. Rezultati pretekle sezone veljajo za določitev kandidatov v
prihajajoči sezoni. Tekmovalci s statusom kandidata so vabljeni na skupne treninge v organizaciji
panoge za alpsko smukanje. Status kandidata velja do konca sezone, ko se na podlagi rezultatov
pokalnih tekmovanj določi nova lista kandidatov.
Drugi status:
Status člana otroške reprezentance si tekmovalec/ka pridobi z nastopom na najmanj enem od
mednarodnih tekmovanj v koledarju FIS za tekoče leto. Pridobljeni status velja do naslednje sezone,
ko ima tekmovalec ponovno možnost, da se uvrsti v eno od ekip s čimer potrdi in podaljša status
reprezentanta. Možnost nastopa si tekmovalec pridobi z nastopanjem na državnih pokalnih
tekmovanjih, ki po določenem sistemu služijo za kriterij izbire članov ekip in s tem pridobitev statusa.
Kriteriji:
Kriteriji za pridobitev statusa kandidata za otroškega reprezentanta (do 12 dečkov)
Tekmovalec mora izpolniti naslednje kriterije (starost od 13 do 15 let):



15 let - prvih pet (5) uvrščenih v slovenskem pokalu U 16 (SDI);
13 in 14 let - prvih sedem (7) uvrščenih v slovenskem pokalu U 14 (MDI);

Kriteriji za pridobitev statusa kandidatke otroške reprezentantke (do 8 deklic)
Tekmovalka mora izpolniti naslednje kriterije (starost od 13 do 15 let):
 15 let - prve tri (3) uvrščene v slovenskem pokalu U 16 (SDE);
 13 in 14 let – prvih pet (5) uvrščenih v slovenskem pokalu U 14 (MDE);
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Bojan Špik je podal obrazložitev gradiva in podal pojasnilo glede prikaza tabele in primerjave določil
veljavnih kriterijev za sestavo reprezentance 13/14 do zaključka pripravljalnega obdobja (pribl. 20 dni
skupnih treningov) z določili predlaganih sprememb kriterijev za sezono 14/15. Tekmovalci so
razvrščeni po starosti in letnikih rojstva, kategorijah in doseženih mestih v Pokalih v pretekli sezoni.
Pomemben in bistven je prikaz barvnega vzorca, ki je izdelan na podlagi podatkov iz preteklih petih
sezon in s katerim je prikazana težnja k tipičnemu in pričakovanemu vzorcu strukture reprezentantov
po starosti in kategorijah v prihodnjih sezonah ter bistvene razlike med določili kriterijev. Članom je
bila obrazložitev posredovana pred sejo Odbora AD.
V razpravi so sodelovali Nina Pirnat, ki je poudarila pomen kriterijev za širjenje baze otrok. Rupnik
Jure je opozoril, da so kriteriji pomembni pri kandidaturah na javna sredstva na občinski ravni in
podal stališče o zaupanju v strokovnost kadra, ki se ukvarja s kriteriji otroških kategorij. Dušan Blažič,
vodja alpskih disciplin je izrazil podporo potrditvi kriterijev, ki spodbujajo najboljše mlade smučarje.
Po razpravi in glasovanju je bil sprejet
3. Sklep: Odbor AD potrjuje kriterije otroškega programa za sezono 2014/2015. Potrjene kriterije se
uradno objavi na spletnih straneh SZS.
Od 4/ Realizacija programa AD v sezoni 2013/2014; 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 deloma posredovano z vabilom na sejo
AO, deloma pa predstavljeno na sami seji. Delo v moški ekipi je predstavil glavni in odgovorni trener
moške ekipe Miha Verdnik.
Dušan Blažič je prisotne seznanil z realizacijo programa v sezoni 2013/2014. Podal je podatke o
finančni realizaciji moške in ženske ekipe v tem obdobju. Moški so v okviru finančnega načrta. Ženska
ekipa bo realizacijo finančnega programa naredila po prihodu ekipe iz tekmovanj svetovnega pokala.
Vsebinsko realizacijo dela in programa ženske ekipe ter rezultate ekipe je članom ob odsotnosti
glavnega in odgovornega trenerja ženskih ekip, Andreja Možine, na seji predstavil Dušan Blažič. Blažič
je podal tudi obrazložitev glede kvalifikacij za svetovni pokal Beaver Creek glede Mateje Robnik. Na
primerjalnem treningu je Mateja Robnik postavila konkurenčen čas, vendar je bil dogovor da v kolikor
se katera izmed tekmovalk, ki so nastopile na superveleslalomu uvrsti med 10 najboljših, se bo
uvrstila na tudi na veleslalom. Andrej Možina je kot odgovorni trener prevzel odgovornost za nastop
tekmovalk.
Miha Verdnik je predstavil vsebinsko realizacijo programa treningov in tekmovanj moške ekipe v
povezavi z rezultati ekipe. Pojasnil je pomen primerjalnih treningov v moških ekipah. Podal je
obrazložitev glede mlajših ekip, katerim se je skušalo pridobiti kvalitetne skupne treninge.
Vlado Makuc je predstavil delo in realizacijo programa mladinske ekipe, vključno z rezultatskimi cilji.
Roman Šturm je predstavil realizacijo otroškega programa in vsebine načrtovanih treningov.
V razpravi je Dušan Gorišek izpostavil obravnavo poročila ekipe Tine Maze. Dušan Blažič je podal
obrazložitev glede realizacije programa Tine Maze. Gregor Benedik je podal obrazložitev glede
individualnih ekip, ki nastopajo na tekmah v ZDA. Vlado Makuc je podal obrazložitev glede sistema
prijav na tekme NOR AM in FIS tekmovanja in delovanja samostojnih ekip. Karli Truglas je pozval, da
se ponovno opozori PR SZS, da se odzove na vsako medijsko zgodbo, ki meče slabo luč na delo alpskih
disciplin SZS. Bojan Špik je izpostavil vprašanje glede odprtosti ekip in kvalitete dela v ekipah.
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Janez Dekleva je povzel delo v ekipah in izpostavil pomembne vidike, ki imajo dolgoročen vpliv.
Predvsem pripravljenost za delo mlajših ekip. Vsi načrtovani programi po ekipah so se realizirali. Po
kakovosti in količini so naši programi primerljivi s konkurenčnimi ekipami. Pomembno je dejstvo, da
se je vzpostavilo pogoje za odprtost ekip in s tem vzpodbujanje kvalitete tekmovalcev. Pohvalno je
sodelovanje med ekipami in bolj aktivno sodelovanje trenerjev.
4. Sklep: Odbor AD se je seznanil z delnimi poročili ženskega, moškega, mladinskega in otroškega
programa.
Od 5/ Poročilo sestanka Tekmovalne komisije; T. Marinček
- Koledar otroških tekmovanj 2013/2014
- Dopolnitev tekmovalnega sistema SZS-AD (šolska tekmovanja)
Predsednik Komisije za tekmovalno smučanje, Tugo Marinček je predstavil gradivo, ki je bilo
posredovano članom Odbora z vabilom na sejo. Tekmovalna komisija (TK) je podala predlog sklepa
glede registracijskega pravilnika.
5. Sklep: Za prestope v alpskem smučanju je zadolžena tekmovalna komisija AD SZS. (Obnovitev 2.
sklepa 8. izredne seje Odbora AD z dne 06.09.2011)
Tugo Marinček je predstavil koledar otroških tekmovanj U16, U14 in U12 v panogi za alpsko smučanje
v sezoni 2013/2014. Koledar je bil posredovan članom Odbora AD skupaj z gradivom.
6. Sklep: Odbor AD potrjuje koledar otroških tekmovanj 2013/2014. Koledar se objavi na spletni
strani SZS.
V diskusiji je Gregor Benedik podal predlog zahodne regije za pričetek otroških tekmovanj v januarju
in da se naslednji koledar otroških državnih in regijskih tekmovanj dela vzporedno. Bojan Špik in Jure
Rupnik sta opozorila na preveliko količino otroških tekmovanj. Glede na dosego rangov za nastope na
mednarodnih otroških tekmovanjih je potrebna organizacija tekmovanj na nižji ravni. Vlado Makuc je
podal obrazložitev otroških trenerjev glede zmanjšanja otroških tekem na državnem nivoju. Dušan
Blažič je predlagal spremenjen urnik tekmovanj oziroma spremembo v organizaciji otroških
tekmovanj. Marko Arnež je podal predlog za dvig startnine državnega tekmovanja zaradi kvalitetne
izvedbe tekme.
Predsednik Odbora AD Janez Dekleva je Odboru podal predlog sklepa, da se spremeni višine startnin
za državna tekmovanja. Po glasovanju pri katerem so tri regije glasovale, da se s spremembo startnin
počaka do naslednje sezone, se je sprejel
7. Sklep: Predlog o višini startnin za otroška državna tekmovanja se vključi v izhodišča otroških
tekmovanj za sezono 2014/2015.
Po diskusiji je bil sprejet še predlog predsednika panoge za alpsko smučanje:
8. Sklep: Odgovorni za otroško smučanje na SZS do januarja 2014 pripravijo usmeritve in izhodišča na
nacionalnem nivoju, katera se kot priporočila regijam posreduje za planiranje tekmovanj otroških
kategorij za sezono 2014/2015.

4

Člani Odbora AD so obravnavali tudi dopolnitve tekmovalnega sistema SZS-AD za šolska tekmovanja.
Sprejet je sklep
9. Sklep: Potrdi se dopolnitve tekmovalnega sistema SZS-AD za šolska tekmovanja.
Od 6/ Določitev datuma in dnevnega reda Zbora panoge za alpsko smučanje; J. Dekleva
10. Sklep: Točka se obravnava na naslednji seji Odbora AD dne 19.12.2013.

Od 7/ Problematika financiranja alpskih smučarskih klubov; M. Šarabon
Matjaž Šarabon je prisotne seznanil z opisom problematike financiranja klubov v panogi alpsko
smučanje s predlogi rešitev.
1. Uvod
Alpsko smučanje je v Sloveniji nacionalni šport z dolgo tradicijo, velikimi uspehi ter velikim
prispevkom k prepoznavnosti in atraktivnosti Slovenije. Osnovni gradniki alpskega smučanja v
Sloveniji so društva in klubi, ki pa v zadnjih letih zaradi nezadostnih finančnih sredstev ne
zmorejo več zagotavljati dolgoročnosti svojega obstoja; tako sta v zadnjih letih »ugasnila«
dva gorenjska kluba, namreč Jesenice in Tržič, ki sta v zgodovini alpskega smučanja pustila
ogromno sled in česar nikakor ne bi smeli dopustiti. Financiranje klubov in društev preko
javnih razpisov za šport je za alpsko smučanje izrazito nepravično in neperspektivno, saj ne
upošteva specifik individualnega športa, ki se pretežno ne izvaja v lokalnem okolju, kateri
zahteva veliko potovanj in kateri je zahteven na področju osnovnih sredstev.
V reševanje te problematike se morajo vključiti klubi sami, SZS, občine in država.
2. Opis problema in predlog rešitev
Problem/rešitev razdelim v tri dele:
2.1. Infrastruktura
Država je pospešeno gradila športno infrastrukturo zadnjih dvajset let. Na žalost od te
športne infrastrukture alpsko smučanje nima veliko, saj so naše »telovadnice« na hribu,
pa še to vsaj pol leta v oddaljeni tujini. Medtem ko klubi drugih panog koristijo
infrastrukturo, ki jo je zgradila in katero vzdržuje država, klubi v alpskem smučanju niti
nimamo primernih poligonov, poleg tega pa plačujemo proge in smučarske vozovnice
praktično po komercialnih pogojih.
PREDLOG REŠITVE: kratkoročno država zagotovi sredstva za izgradnjo dveh poligonov
za alpsko smučanje. Dolgoročno država zagotovi sredstva za izgradnjo dvorane za
alpsko smučanje (pokrito smučišče, na primer v sklopu ŠC Planica), ki bi obratovalo vse
leto in bo služilo tudi v komercialne namene.
IZVEDBA: direktor SZS naveže stike z državo in doseže, da se financiranje poligonov uvrsti
v državni proračun 2014 in dvorane v državni proračun leta 2016.
2.2. Osnovna sredstva
Klubi v alpskem smučanju na javnem razpisu Šport ne moremo več kandidirati za
finančna sredstva za nakup osnovnih sredstev, medtem ko le-ta vključno s stroški
prevozov »požrejo« skoraj polovico našega proračuna.
PREDLOG REŠITVE: SZS mora doseči spremembo vsakoletnega javnega razpisa Šport,
tako da bo postavka Osnovna sredstva ponovno del tega razpisa. V vmesnem času naj
SZS poskrbi vsaj za to, da klubi in društva kot sofinanciranje dejavnosti s strani SZS
dobijo brezplačno opremo kot so količki, vrtalke, radijske postaje in merilne ure. V
kolikor se eno in drugo ne bo zgodilo, bo namreč prav SZS ostala brez tekmovalcev
oziroma bodo le-ti prihajali samo iz dveh klubov.
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IZVEDBA: spremembo razpisnih pogojev mora doseči vodja otroški in mladinskih
programov na SZS ob podpori celotne profesionalne strukture SZS, predvsem pa vodje
alpskih disciplin. Za zagotovitev brezplačne opreme je odgovoren vodja alpskih disciplin,
ki v vsakem primeru kontaktira z dobavitelji te opreme.
2.3. Število vadečih
Število vadečih v klubih (z izjemami) pada. Del krivde je na tem, da alpsko smučanje
ni več »blagovna znamka« in da so ga povozile druge, pretežno nešportne dejavnosti.
Del krivde pa je na nas samih, saj vseskozi preveč poudarjamo tekmovalnost in
samostojnost klubov. V kolikor v vadbo vnesemo igrivost, v kolikor vadbo začnemo
izvajati na lokacijah, kjer otroci bivajo in v kolikor se klubi med seboj povežemo, smo
ta trend sposobni obrniti.
PREDLOG REŠITEV:
 Sprememba tekmovalnega sistema; uvedba »handicap« sistema za vsa tekmovanja
do FIS nivoja.
 Vključitev alternativnih tekmovanj z »zvezdami«, npr.oviratlon s Tino Maze ali
kolesarjenje s Filipom Flisarjem…
 Izgradnja »mini smučišč« v mestih, katera upravljajo lokalni smučarski klubi.
 Regijsko povezovanje klubov; na primer: če imamo Športno zvezo Radovljica, Bled,
Bohinj in Gorje, je edina ovira, da nimamo smučarskega kluba Zgornje Gorenjske,
samo v nas samih.
IZVEDBA:
 Vodja otroških in mladinskih programov na SZS pripravi predlog novega
tekmovalnega sistema, ki zaživi v sezoni 2014/2015.
 Vodja alpskih disciplin pripravi program in način »ocenjevanja« rezultatov takih
tekmovanj; končni cilj je, da je »ocenjevanje« teh rezultatov ocena psiho-fizične
priprave vadečih.
 Direktor SZS se poveže z Elanom, kateri naj bo pobudnik diskusije o investicijah v
»mini smučišča« na lokalnem – občinskem – nivoju.
 Povežejo se predsedniki bližnjih smučarskih klubov in najdejo skupni jezik med seboj
in med pripadajočimi lokalnimi »oblastmi« - občinami.
3. Zaključek
Časa nam ni ostalo veliko. Vsi, ki imamo radi alpsko smučanje, moramo združiti moči in trdo
delati, da ohranimo razvojni potencial našega športa. Večina dela je na profesionalnih
strukturah, prostovoljci pa bomo pri izvajanju tega »programa« velika podpora, če bomo
videli, da gre v pravo smer.
V razpravi so sodelovali Nina Pirnat, ki je predstavila izhodišča MOL-a, ki daje prednost financiranja
tekmovalnemu športu, podpira združevanje v konzorcijske centre, pri čemur so usmeritve financerja
različne kot usmeritve SZS. Janez Dekleva je podal obrazložitve glede usmeritev kandidatur na
lokalnem nivoju. Obenem je izrazil podporo projektu dvorana in projektom smučišč v mestih, na
način približevanja smučarskega športa otrokom. Poudaril je ključno delo klubov, da v lokalnem
okviru delujejo samostojno in v dobro alpskemu smučanju. Bojan Špik je izpostavil, da je potrebno
okrepiti in nadgraditi sodelovanje z žičničarji. Kot usmeritev in napotilo novemu Odboru AD je bil
sprejet
11. Sklep: Za to imenovana skupina pripravi dokument s priporočili in usmeritvami glede financiranja
alpskih smučarskih klubov, upravljavci smučišč, SZS in popisi projektov, ki zahtevajo strateško
odločitev prioritet, kot izhodišča in podpora klubom. Odbor AD sprejme kratkoročne in dolgoročne
prioritete in ostala napotila.
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Vlado Makuc je dodal, da morajo biti izhodišča v skladu z Nacionalnim programom športa (NPŠ).
Povezati se je potrebno tudi z drugimi panogami športa na prostem. Nina Pirnat je opozorila na
natančno analizo stanja in določitev problematike. Jure Rupnik je opozoril na višino vložka na
alpskega smučarja na klubski ravni.
Od 8/ Razno
- Povabilo o predlogu Bloudkovih nagrad; J. Dekleva
Predsednik panoge Janez Dekleva je prisotne pozval k sodelovanju na Javnem razpisu za podelitev
priznanj Stanka Bloudka za leto 2013.
- Brošura FIS pravil (SLO prevod); M. Kranjc
Člani Odbora AD so bili ob odsotnosti Matjaža Kranjca seznanjeni s poročilom o Mednarodnem
seminarju FIS tehničnih delegatov alpskega smučanja v Mariboru, dne 18.10. in 19.10.2013 in
slovenskim prevodom FIS pravil.
- Poročilo o delitvi sredstev D3 za leto 2013; R. Šturm
Roman Šturm je prisotne seznanil, da še ni prejel povratne informacije vseh regij glede delitve
sredstev znotraj posamezne regije.
- Imenovanje g. Toneta Vogrinca za najvišje državno odlikovanje; J. Dekleva
Panoga za alpsko smučanje daje pobudo za najvišje državno odlikovanje za očeta alpskega smučanja
g. Toneta Vogrinca.
11. Sklep: Odbor AD SZS podpira predlog imenovanja g. Toneta Vogrinca za najvišje državno
odlikovanje.
Zapisnik: Petra Robnik

Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r.
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