27. sestanek Odbora za alpske discipline, 31.3.2014
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Zapisnik 27. seje Odbora za alpske discipline z dne 31.3.2014; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Jure Rupnik, Dušan Blažič, Roman Šturm, Tugo Marinček, Karli Truglas, Jurij Žurej,
Matjaž Šarabon, Bojan Špik in Marko Arnež
Po otvoritvi seje ob 16.05 uri je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje. Začetek ob 16.56 uri.
Uvodoma je predsednik Odbora AD Janez Dekleva prisotne seznanil z dnevnim redom. Člani so
obravnavali in potrdili dnevni red.
Dnevni red je potrjen.

Dnevni red:
1. Uvod in potrditev zapisnika 26. Seje AO J. Dekleva
2. Pregled predlogov kandidatov za člane odbora panoge, J. Dekleva
3. Imenovanje organov za izpeljavo volilnega Zbora za alpske discipline ( predsedstvo
Zbora, verifikacijska komisija, zapisnikar, overovatelja zapisnika, volilna komisija,..) J.
Dekleva
4. Razno

Po dnevnem redu:

1. Uvod in potrditev zapisnika 26. Seje AO in ostalih zapisnikov korespondenčnih sej AO;
J. Dekleva
Odbor se je seznanil z zapisnikom 26. seje AO in ostalih. Spremeni se točka o udeležbi tekmovalcev na
DP.

SKLEP 1: V zapisniku 26. Seje AO, pod točko 3/Razno, se spremeni celoten tekst zapisa:
Zahtevek za pojasnilo glede neudeležbe posameznih tekmovalcev na državnem prvenstvu
Jure Rupnik je zahteval pojasnilo odgovorne osebe na AD , kateri prijavlja tekmovalce na FIS
tekmovanja, izključno iz naslova neudeležbe SLO tekmovalcev na SLO DP, kateri so na dan
25.3.2014 tekmovali na FIS tekmovanjih v tujini.

Poudaril je še, da se mu osebno zdi takšno ravnanje moralno in športno neodgovorno predvsem
s strani odgovornih na AD , kateri so jim omogočili FIS tekmovanja v tujini v času DP Slovenije.
Podana je obrazložitev Dušana Blažiča na pritožbo Smučarskega kluba Ljubljana- Kristjanija.
Gre se za tekmovalca Sergija Robiča, ki ni nastopil v eni od disciplin na MSP, na kar je bila podana
pritožba Smučarskega kluba Ljubljana-Kristjanija. Spisek kandidatov je pred MSP, na korespondenčni
seji potrdil Odbor za alpsko smučanje. Odločitev o nastopanju v posamezni discipllini pa je je bila
prepuščena strokovnemu vodstvu MSP ter z končno odločitvijo Vladota Makuca, vodje otroškega in
mladinskega programa. Svojo odločitev je pisno obrazložil. Njegova odločitev je temeljila predvsem
na tem, da gre za tekmovalca, ki nastopa predvsem v hitrih disciplinah, namen ekipe, ki je odšla na
MSP v Jasno je bil, da nastopajo v vseh disciplinah. Vlado Makuc ni uvrstil Sergija Robiča predvsem s
tem razlogom, ker so v vseh disciplinah drugi tekmovalci bili pred MSP uspešnejši. Vlado Makuc je
svojo obrazložitev je posredoval obrazliožitev Smučarskemu klubu Ljubljana-Kristjanja, v roku 7.dneh,
kot je bilo zahtevano.
Podana je obrazložitev Dušana Blažiča na pritožbo Jureta Rupnika
Blažič pojasni nastalo situacijo na Državnem prvenstvu, 25.3.2014. Prvotni datum za DP je bil 22.3 in
23.3 v Mariboru, organizirati bi ga moral SK Branik, ker pa ga zaradi pomanjkanja snega niso mogli
organizirati, so organizacijo prevzeli na Smučarski Zvezi Slovenije. Sklenjeno je bilo, da bo DP
izvedeno 25.3.2014. Po mnenju Dušana Blažiča bi moral biti datum za državno prvenstvo fiksiran in
državno prvenstvo pa organizirano s strani Smučarske Zveze Slovenije. Določene tekmovalke in
tekmovalci na državnem prvenstvu, 25.3.2014 niso nastopili zaradi že predhodno dogovorjenih
testiranj smuči v tujini oziroma predhodno načrtovanih tekem v tujini. V kolikor je možno bi bilo
potrebno datume za izvedno državnih prvenstev fiksirati in jih časovno umestiti takoj prvi teden po
zaključku sezone, saj je takrat možnost, največjega števila udeležencev.

SKLEP 2: Zapisnik 26. Seje AO z dne 25.3.2014 je po popravkih in obrazložitvah potrjen.

2. Pregled predlogov kandidatov za člane odbora panoge, J. Dekleva
Ugotovljeno je bilo, da sta oba kandidata, Bojan Špik in Jože Bizjak v roku, ki je bil predpisan,
31.3. do 10. Ure, posredovala soglasja predlogov kandidatov za člane odbora panoge. Dušan
Gorišek je svoja podpisana soglasja predložil že na 26.seji AO, 25.3.2014. Minimalno število
soglasij mora biti 6+ soglasje kandidata za predsednika, torej 7 podpisanih soglasij.
1.kandidat Jože Bizjak: 8 navedenih kandidatov (Marko Arnež, Jure Rupnik, Jurij Rupnik, Gregor
Benedik, Jože Horvat, Ervin Medvešek, Marko Otoničar+Jože Bizjak)
2.kandidat Bojan Špik: 7 navedenih kandidatov (Marko Arnež, Marko Bucik, Matjaž Tancer,
Benedik Gregor, Janez Dekleva in Matjaž Vrhovnik+Bojan Špik)
3. kandidat Dušan Gorišek (podpisana soglasja je priložil že na 26. seji AO)
SKLEP 3: Sprejete so 3 popolne vloge. Znani so trije kandidati za predsednika Odbora in Zbora
za alpsko smučanje: Jože Bizjak, Dušan Gorišek in Bojan Špik
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3. Imenovanje organov za izpeljavo volilnega Zbora za alpske discipline ( predsedstvo
Zbora, verifikacijska komisija, zapisnikar, overovatelja zapisnika, volilna komisija,..) J.
Dekleva
Registracijska komisija: Matija Stegnar, Vlado Makuc, Ivan Gruden (komisija, ki ob vhodu
pregleduje pooblastila in predaja glasove).
Predsedstvo Zbora za alpsko smučanje:
-

Janez Dekleva, predsednik

-

Jurij Žurej, član

-

Vinko Novak, član

Zapisnikar: Nuša Rakovec
Overovitelja: Dušan Blažič in Polde Flisar
Volilna komisija: Vlado Makuc, Matija Stegnar, Ivan Gruden
Karli Truglas povpraša o pravilih, ki se navezujejo na pooblastila.
Direkror SZS, Jurij Žurej razloži pravila: pooblastila morajo biti lastnoročno podpisana, s strani
pristojne osebe, ki je navedena v AJPESu. Glavni podatki so kdo pooblašča in koga pooblašča.
Člani odbora soglašajo, da se popravi tekst v pooblastilu, ki je objavljen na spletni strani SZS, da
se glasi: Da zastopa naš klub/društvo na Zboru panoge za alpsko smučanje, dne 4. april 2014.
SKLEP 4: Potrdijo se organi za izvedbo volitev za predsednika Zbora panoge za alpsko
smučanje, ki bo potekala 4.4.2014.

4. Razno
-

Pogodba s Tino Maze

Dr. Jurij Žurej predstavi predlog sodelovanja s Tino Maze v naslednji sezoni, ki so ga pripravili
njeni zastopniki. Direktor predstavi analitiko, kaj pomenijo dane zahteve, navedene v predlogu
novega sodelovanja s Tino Maze. Na Tinine rezultate je vezano veliko vložkov, tako vložkov
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, kot tudi vložkov sponzorjev. V kratkih orisih
direktor SZS pojasni posledice, ki jih prinaša nov dogovor s Tino Maze. Direktor SZS predlaga, da
je potrebno takoj po izvolitvi novega vodstva za alpsko smučanje nadaljevati pogajanja o
nadaljnjem sodelovanju SZS s Tino Maze.
Udeleženci seje Odbora so v razpravi izpostavili, da je potrebno v pogajanji s Tino Maze
upoštevati dejstvo, da je alpsko smučanje omejeno z denarnimi sredstvi in da je potrebno
razmišljati tudi o mlajši populaciji na kateri temelji prihodnost alpskega smučanja.
Predsednik odbora za alpsko smučanje poudari, da se počaka do petka, 4.4.2014, ko bo izvoljen
nov predsednik Zbora in Odbora za alpsko smučanje. Odbor za alpsko smučanje v stari sestavi pa
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poziva novo izvoljenega predsednika zbora in odbora za alpsko smučanje, da čimpreje
konstituira Odbor za alpsko smučanje v novi sestavi in nadaljuje pogajanja s Tino Maze.

SKLEP 5: Odbor za alpsko smučanje poziva novo izvoljenega predsednika Zbora in Odbora za
alpsko smučanje, da čimpreje konstituira Odbor za alpsko smučanje v novi sestavi in čimpreje
nadaljuje pogajanja s Tino Maze.

Zapisnik: Nuša Rakovec
Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r.
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