SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
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Ljubljana, 22.5.2013
ZAPISNIK
2. sestanka ZBORA za alpske discipline, dne 22.5.2013, ob 16. uri v sejni sobi Smučarske zveze
Slovenije, Podutiška 146, v Ljubljani.

Prisotni so bili predstavniki sledečih društev in klubov:
ASK Fužinar, ASK Kranjska Gora, Partizan DTV Blejska Dobrava, SK Alpetour Škofja Loka, SK Branik
Maribor, SK Črna, SK Kristianija, SK Logatec, SK Olimpija, SK Radovljica, SD Ajdovščina, SD Domžale,
SD Krka Rog Novo Mesto, SD Postojna, SD Trbovlje, SD Unior Celje, SD Vrhnika, ASA Ajdovščina.
S strani SZS so bili prisotni: predsednik alpskih disciplin Janez Dekleva, trenerji A. Možina, T.
Platovšek, M. Verdnik, člani T. Marinček, V. Novak, R. Šturm.
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:panoge za alpsko smučanje; J. Dekleva
- 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; Janez Dekleva
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
Točko 3. je zaradi opravičene odsotnosti A. Kopača predstavil predsednik panoge, J. Dekleva. Točko
5. je predstavil vodja panoge D. Blažič.
Zapisnik po dnevnem redu:
AD1/
V pozdravnem nagovoru je predsednik panoge J. Dekleva najprej pozdravil prisotne predstavnike
klubov in društev in se jim zahvalil za udeležbo. Podal je predlog, da se glede na potrebno prisotnost
za odločanje Zbora AD, v času za potrditev prisotnosti, v skladu s poslovnikom Zbora sestavi in izvoli
organe Zbora panoge za alpsko smučanje.
Prisotni na Zboru so soglašali, da kot predsednik Odbora in Zbora vodi delovno predsedstvo Janez
Dekleva. Člani delovnega predsedstva so: Janez Dekleva, Bojan Špik in Jure Rupnik. Verifikacijska

komisija se imenuje v sestavi: Roman Šturm, Tugo Marinček, Vinko Novak. Zapisnikar seje je Petra
Robnik. Za overitelja zapisnika se potrdi: Matjaž Šarabon in Boris Debelak.
Predsedujoči Zbora na podlagi poročila komisije ugotovi, da je na Zboru prisotnih 18 predstavnikov
društev in klubov s skupno 67 glasovi od 133 možnih, kar po poslovniku o delu panoge zagotavlja
sklepčnost Zbora.
AD2/
V uvodu je predsednik Odbora in Zbora ponovno pozdravil vse predstavnike klubov in društev.
Prisotnim je predstavil dnevni red Zbora panoge za alpsko smučanje.
SKLEP 1: Dnevni red je bil sprejet.
Sklep je bil soglasno, s 67 glasovi potrjen.
Predsednik Zbora AD je poudaril pomembnejše vsebine, ki so se dogajale v pretekli sezoni. Po
potrditvi proračuna za preteklo sezono, je bilo veliko truda s strani strokovnega vodstva discipline in
vodstva SZS vloženega v dogovore s tekmovalci. Z veliko pomočjo predstavnikov klubov so dosegli
ključne pogoje za izvedbo programa v pripravljalnem obdobju. Podrobnejše poročilo je podal V.
Makuc pod točko 4. Ključni mejniki, ki so zaznamovali tekmovalno obdobje v sezoni 2012/2013 so SP
v Schladmingu, MSP, OFEM, DP, FIS tekmovanja in otroška državna in mednarodna tekmovanja.
Generalno gledano skozi rezultate je pretekla sezona ena izmed uspešnejših sezon. Vključno z
rezultati Tine Maze pa najuspešnejša sezona v zgodovini alpskega smučanja. Imamo odlične
posameznike na vseh ravneh, tudi perspektivne mlade tekmovalce. Ohranjamo stik s ključnimi
državami na področju otroškega smučanja. V pretekli sezoni je bilo zopet veliko poškodb.
Podrobnejše je opis predstavljen v letnem poročilu za sezono 2012/2013, ki je bil poslan z gradivom.
Rezultat Tine Maze je vrhunski in daje visoke robove in motivacijo tekmovalcem, ki prihajajo za njo. V
tehničnih disciplinah pri moških so bila rezultatska pričakovanja večja. V hitrih disciplinah tekmovalci
ostajajo v stiku z vrhom. V ženskem delu reprezentance so rezultatsko krivuljo zaznamovale
poškodbe Ane Drev in Maruše Ferk. Predsednik AD si v prihodnji sezoni želi, da bi bilo sodelovanje
med tekmovalci in SZS uspešno, ter bodo ustvarjeni dobri pogoji za delo, ki bodo osnova vrhunskim
rezultatom. Poudaril je, da je bilo sodelovanje z vodstvom SZS dobro.
AD3/
Finančno poročilo SZS za preteklo sezono je bilo Zboru posredovano z gradivom. Namesto prvotnega
nosilca te točke dnevnega reda Andraža Kopača, ki je bil opravičeno odsoten na Zboru, je prisotnim
finančno poročilo predstavil predsednik Zbora AD, Janez Dekleva.
Proračun za sezono 2012/13 je bil načrtovan v obsegu 1.800.000 EUR. Na osnovi prihodkov, ki so se
ustvarili preko sezone je proračun znašal 1.960.000 EUR. Poraba za sezono je bila v višini 1.864.927
EUR. Izguba AD iz preteklih sezon, ki je nastala v sezoni 2007/08, je bila na račun racionalnejšega
poslovanja delno, v znesku 120.000 EUR pokrita. V proračun ekip so s prispevki za funkcionalne
stroške prispevali tudi tekmovalci z B statusom.
Finančni načrt za sezono 2012/13 je obravnaval AO in ga predlagal Zboru AD v potrditev. Po
predstavitvi finančnega poročila je predsednik Zbora AD odprl diskusijo pod to točko.
Mnenje predstavnikov klubov je, da je finančno poročilo skopo. Predlog Zbora je, da vodstvo SZS za
skupščino pripravi bolj podroben pregled stroškov. Dekleva je podal obrazložitev, da vodja discipline
skrbi za porabo teh sredstev v skladu z načrtovano porabo in vsebinskim načrtom posamezne sezone.
Makuc je obrazložil porabo sredstev za otroško ekipo. Podal je informacijo, da je bil del sredstev, za
razliko od preteklega leta namenjen tudi nakupu opreme. Makuc je članom Zbora obrazložil delitev
stroškov na funkcionalne stroške in druge stroške ekip.

Predlog članov Zbora je, da so podatki bolj transparentni in da se za naslednji Zbor AD pripravi
finančno poročilo, v kateri bodo stroški strukturirani po vrsti nastalega stroška, natančni in pregledni,
ter s podpisnikom, ki bo za te postavke odgovarjal. Pregled stroškov mora biti priloga vsakoletnega
poročila, na osnovi katerega se lahko spremljajo primerjave med posameznimi leti po nastalih
stroških. Po diskusiji se je sprejel sklep:
SKLEP 2: Zbor alpskih disciplin je obravnaval finančno poročilo AD za sezono 2012/2013. Finančno
poročilo v obliki, ki je bila predstavljena Zboru alpskih disciplin, ni bilo potrjeno.
Sklep je bil sprejet s 13 glasovi za potrditev finančnega poročila in 42 proti. 12 glasov je bilo
vzdržanih.
SKLEP 3: Finančno poročilo za sezono 2012/2013 se pripravi v skladu z računovodskimi standardi.
AD4/
Strokovni vodja AD, Vlado Makuc je pozdravil vse prisotne in se zahvalil predsedniku panoge za
pozitivno mnenje o realizaciji programa v sezoni 2012/13. Makuc je povzel glavne prednosti in
značilnosti pretekle sezone in obenem poudaril ključne rezultatske točke. Podal je oceno o realizaciji
dela. Letno poročilo za sezono 2012/13 je bilo posredovano z gradivom.
Praksa zadnjih let, da sezone začenjamo z vrsto zapletov, se je žal nadaljevala tudi letos. Dogovori o
načinu sofinanciranja programov s strani tekmovalcev s statusom B in podpis pogodb, so se zavlekli v
avgust, kar je seveda povzročilo vrsto težav pri organizaciji treningov v prvem delu pripravljalnega
obdobja in posledično slabši efekt, saj so nekateri tekmovalci izpuščali določene sklope treningov
oziroma jih prilagajali svoji trenutni finančni situaciji.
V delno spremenjeni organizacijski shemi ekip glede na sezono 2011/2012, je bila tudi pri dekletih
poleg enotne ekipe za hitre discipline sestavljena enotna ekipa za tehnične discipline – skupaj za
tekmovalke s statusom A ali B, ne glede na starost. Makuc je mnenja, da je bila odločitev pravilna, saj
kvaliteten vrh deklet ni tako številčen, da bi si lahko privoščili delitve, po drugi strani so pa skupni
treningi z neprestani primerjavami pravi generator napredka.
Racionalizacija nas je prisilila, da smo zmanjšali število trenerjev in sodelavcev s celoletno pogodbo.
Kolikor se je le dalo smo izrabili pomoč zunanjih strokovnjakov (OKS, CMŠ, Inštitut za šport), ostaja pa
rezerva pri večjem in intenzivnejšem vključevanju regijskih trenerjev, ki so izvajali FIS program v treh
Nacionalnih panožnih športnih centrih. Tako sodelovanje bo moralo biti naš glavni cilj za naprej, saj
so sredstva s strani SZS namenjena trenerski in tehnični podpori premajhna, da bi lahko zagotovili
zadostno številčnost kadra. Najbolj se je problem pokazal v ženski ekipi, kjer sta v tekmovalnem delu
sezone zgolj 2 človeka (trener, pomočnik-serviser) pokrivala kompleten tekmovalni koledar EC, kar je
seveda s strokovnega in organizacijskega vidika zelo težko.
Povezovanje in sodelovanje z ostalimi manjšimi reprezentancami, ki je bilo zaradi omenjene
racionalizacije načrtovano pred sezono, je po zaslugi glavnih trenerjev delovalo odlično. Nekaj daljših
sklopov treningov v pripravljalnem obdobju je bilo zelo uspešnih, predvsem zaradi dobrega
sodelovanja in sistematične organiziranosti .
Zelo dobro je potekalo sodelovanje s Centrom za medicino in šport. Plačilo fizioterapevtskih in
rehabilitacijskih storitev je preko pogodbe zagotovil OKS. Tudi z Inštitutom za šport na FŠ smo

sodelovali v okviru dogovorjenih programov z meritvami naših športnikov v njihovih laboratorijih, v
delno omejenem obsegu smo športnikom financirali tudi sodelovanje s športnimi psihologi.
Med doseženimi rezultati so seveda daleč najbolj odmevni rezultati Tine Maze, ki je zaključila svojo
najuspešnejšo sezono Svetovnega pokala z osvojitvijo velikega kristalnega globusa (ob dveh malih) in
z rekordnim številom točk. Za ostala dekleta iz A ekipe je Makuc mnenja, da so naredila velik korak
naprej, čeprav so bila kar nekajkrat v položaju, da bi lahko dosegla še več. Sistematično strokovno
delo v letošnji sezoni je dobra osnova za naprej, saj se je ob ustrezni telesni pripravljenosti tekmovalk
pokazal velik napredek v tehniki in taktiki. Poškodba Maruše Ferk je na rezultatskem nivoju povzročila
velik ''izpad'' osvojenih točk WC, je pa zato Ilka Štuhec tekmovala odlično in z nekaj dobrimi
uvrstitvami dokazala svoje kvalitete. Med dobitnice točk se je vpisala tudi Vanja Brodnik,ki je tekom
sezone zbrala nekaj dobrih nastopov na vseh nivojih tekmovanj. Mlajše tekmovalke (status B), so
dosegle odlične rezultate v EC ( Ana Bucik), ob tem pa še nekaj zelo dobrih nastopov na posameznih
tekmah WC in še posebej na SP (Bucik, Horvat, Robnik).
Trenerji ocenjujejo, da je bil storjen korak naprej v smislu boljšega sodelovanja znotraj ekipe,
predvsem v pripravljalnem obdobju. Menjava kondicijskega trenerja se je pokazala kot dobra, saj so
se dekleta lotila kondicijskih priprav zelo motivirana. Pod vprašajem ostaja problem deklet, ki želijo
kondicijsko vadbo opravljati po svojem programu. Uspešne priprave obeh ekip v Južni Ameriki so bile
temelj, ko so ga kasneje nadgradili z dobrim situacijskim treningom v Soeldnu in Leviju ter daljšim
trening kampom v Koloradu.
Rezerve ostajajo v boljši podpori - stalna prisotnost fizioterapevta in kondicijskega trenerja, področje
športne prehrane je urejeno le delno, uporaba kisika in ostalih dodatkov za hitrejšo regeneracijo pri
daljših treningih na visoki nadmorski višini.
Na moški strani lahko v ekipi za hitre discipline pohvalimo napredek mlajših dveh članov (Kline, Kosi).
Špornov zbir točk bi lahko bil, ob zelo dobri pripravljenosti, ki jo je kazal skozi celotno tekmovalno
obdobje, bistveno večji, v kolikor bi si ''privoščil'' kakšno napako manj. Perko je, kadar ga poškodba
hrbta ni ovirala, dokazal koliko je sposoben. Žal je svojo tekmovalno pot predčasno zaključil Andrej
Jerman, vendar je Makuc mnenja, da je bila njegova odločitev pravilna. Menjava trenerjev pred
sezono se je pokazala kot pravilna odločitev, saj je ekipa res dobro funkcionirala.
V tehnični ekipi je izpad rezultatov (in osvojenih točk) v primerjavi z lansko sezono največji in tudi
najbolj boleč. Na žalost sta ravno starejša tekmovalca (M. Valenčič in J. Jazbec), na katera smo
računali kot redna osvajalca točk na tekmah svetovnega pokala, tekmovala pod pričakovanji.
Podobno velja tudi za Skubeta in delno P. Jazbeca, saj bi morala kot tekmovalca t.i. srednje generacije
biti tista, ki bi konkurirala starejšima dvema. Veliko predolgo je trajalo ''iskanje'' ustrezne tekmovalne
opreme (smuči) pri J. Jazbecu, precej monoton Valenčičev program (nastopanje zgolj v eni disciplini)
pa tudi ni uspel zagotoviti ustrezne širine in posledično potrebne tekmovalne samozavesti.
Mlajši del (Kranjec, Žerak, Čater) po mnenju Makuca dobro napreduje, izstopa Žan Kranjec, tako po
pristopu, kot po doseženih rezultatih. Prepozen odhod v Skandinavijo, kot posledica varčevanja, je
botroval slabemu začetku sezone, pa tudi kasneje je samoplačništvo precej krojilo strategijo tako
izbora terenov za trening kot nastopanja na tekmah.

Mladinke in mladinci so letos nekaj slabše kot lani nastopili na MSP (1 osvojena kolajna), veseli pa
smo lahko njihovega napredovanja na FIS lestvicah in dobrih nastopov (posameznih voženj) na velikih
tekmovanjih (WC in SP), kjer so dokazali, da je edino brezkompromisno smučanje na tekmi (seveda
ob ustrezni pripravljenosti) pogoj za dober rezultat.
Domača FIS tekmovanja, ki naj bi služila kot pomembna stopnica v razvoju vsakega mladega smučarja
so bila ponovno iz več, žal iz sezone v sezono ponavljajočih se razlogov, realizirana v premajhnem
obsegu (načrtovanih 22, izvedenih 15). Za večji del težav z izbiro in usklajevanjem ustreznih terminov
je bilo v veliki meri krivo vreme, moti pa negativen odnos nekaterih trenerjev in posledično tudi
tekmovalcev, do izvedbe tekem v slabših pogojih.
Želja, da bi z ustrezno razporeditvijo 9 trenerjev vključenih v PŠŠ (sofinancirano s strani ministrstva)
dosegli boljšo in smotrnejšo organizacijo dela po regijah na nivoju mladinskega smučanja ostaja še
neizpolnjena. Makuc je prepričan, da je potrebno pri tem vztrajati, saj je glede na vse manjši obseg
sredstev in pa upadanje števila tekmovalcev organiziranost v obliki NPŠC edina smotrna. Kvalitetno
nadgradnjo tega dela pa bi morala predstavljati C ekipa, seveda z vsaj delno pokritim programom.
Na področju otroškega smučanja je bila sezona izpeljana po ustaljenem programu iz prejšnjih let.
Načrtovanih sprememb v načinu selekcioniranja otrok za mednarodna tekmovanja ni uspelo
realizirati. Upoštevanje dodanih dveh kriterijev (rezultat meritev motoričnih sposobnosti in ocena
znanja smučanja) je prav gotovo korak v smeri strokovno bolje načrtovanega dela v mlajših
selekcijah, kar bi se moralo nato odraziti v starejših kategorijah predvsem z ustrezno širino znanja, ki
jo tekmovalec potrebuje za doseganje vrhunskih rezultatov. Otroška tekmovanja na državnem nivoju
so potekala pod okriljem novega sponzorja (VN Mercator) in sodelovanje lahko ocenimo kot uspešno.
Omenimo moramo tudi 5 večjih poškodb, žal ravno najboljših tekmovalk oziroma tekmovalcev. Tukaj
bo seveda potrebno kritično poiskati vzroke teh poškodb, saj ves čas opozarjamo, da so otroci, glede
na svoj telesni razvoj velikokrat preveč izpostavljeni neustreznim obremenitvam.
Praktično v vseh kategorijah se je tudi tekom letošnje sezone pokazalo, da so štartna izhodišča tista,
ki bistveno vplivajo na kvaliteto rezultatov. Stanje se izboljšuje, efekti se že kažejo, še vedno pa
strateško načrtovano nastopanje na tekmovanjih nižjega ranga z namenom izboljšanja FIS točk in
posledično štartnih številk, ostaja ena naših najpomembnejših usmeritev.
Varčevanje oziroma racionalna poraba sredstev v pripravljalnem in tudi tekmovalnem obdobju je
imelo posledice v sami izvedbi programov. Velikokrat so morali trenerji zavestno izbrati manj
primeren teren za vadbo z namenom, da so privarčevali nekaj sredstev. Tudi pri spremstvu
tekmovalcev na posamezna tekmovanja, smo se morali obnašati skrajno racionalno, včasih žal tudi na
račun kvalitete podpore in varnosti.
Ker tudi v bodoče verjetno ne bo bistveno drugače, bo potrebno izboljšati kvaliteto vsebin treninga,
nikakor se ne smemo zadovoljiti z rutinskimi, večkrat tudi monotonimi ponovitvami. Pri tem pa je
zelo pomembno, da se zavedamo, da niso samo trenerji tisti, ki morajo v svojem delu iskati rezerve.
Treningi na domačih ''poligonih'' so bili dobro realizirani. Statusna ureditev proge za trening na
Krvavcu je velik korak naprej, kar je ob dobrem sodelovanju z upravljavci žičnic in matičnimi
smučarskimi klubi omogočilo izvedbo kar nekaj kvalitetnih treningov in tekmovanj. Še vedno ostaja
potreba po ustrezno konfiguriranem terenu, ki ima v vseh vremenskih pogojih primerno preparacijo
snežne podlage (balkn) in ki je dostopen za vadbo preko celega dne. To je pogoj za napredek vseh
kategorij naših smučarjev.

Pogoje za pridobitev statusa A, je na podlagi v pretekli sezoni doseženih rezultatov izpolnilo skupaj 8
reprezentantov, 4 dekleta in 4 fantje. Kriteriji, ki smo jih pred sezono delno popravili in dopolnili so se
pokazali kot zelo ustrezni, saj je bil namen, da ob vedno bolj zaostreni finančni situaciji številčno
omejimo ekipe, saj lahko relativno ustrezen program ponudimo le res najboljšim.
Ravno zato ostaja pomembna skrb za tekmovalke in tekmovalce z B statusom, saj je med njimi nekaj
takih, katerih nadaljnji razvoj je treba zelo pozorno spremljati (in podpreti), ne glede na to, da bodo
verjetno del aktivnosti primorani s pomočjo klubov sofinancirati in opraviti na klubskem nivoju
oziroma v okviru regijskih centrov.
Mnenje Makuca je, da so trenerske ekipe v okviru zagotovljenih možnosti delovale zelo dobro. Še
enkrat se je pokazalo, da so dobri odnosi temelj uspešnega dela, posebej v situaciji, ko je treba pri
načrtovanju in izvajanju programov bit skrajno racionalen. Seveda bi se dalo doseči več, konec koncev
so bili vsi trenerji v svojih poročilih tudi samokritični in se zavedajo, kje so še rezerve v njihovem
delu. Vsi odgovorni trenerji so opravičili zaupanje saj so strokovno delovali na visokem nivoju in
uspeli s svojimi sodelavci znotraj posameznih ekip zagotoviti dobro delovno vzdušje.
Makuc je pred dvema letoma prevzel strokovno vodenje alpskih disciplin z visokimi rezultatskimi cilji,
poleg tega pa predvsem z namenom, da poskuša vsem sodelujočim v programih treningov in
tekmovanj zagotoviti mirno, kontinuirano delo, za katerega je prepričan, da edino lahko zagotavlja
rezultate tudi v daljšem časovnem obdobju. Te nujne konstante mu žal ni uspelo zagotoviti, saj je
okoli nas vse preveč ljudi, ki mogoče javno še razmišljajo nekako v tej smeri, delujejo pa popolnoma
obratno. So pa seveda prvi v vrsti, ko je treba kritizirati in podcenjevati trud ljudi, ki so pripravljeni
prevzeti odgovornost za izvedbo programov in rezultate. Makuc se je na koncu zahvalil vsem
sodelavcem po posameznih ekipah in v vodstvu SZS za dobro sodelovanje, predvsem pa za
potrpljenje.
Po diskusiji je predsednik panoge J. Dekleva poudaril dobro finančno poslovanje discipline v pretekli
sezoni in se Makucu zahvalil za sodelovanje. Zbor je podal pobudo teamu Tine Maze, da tako na
Zboru, kot skupščini predstavi letni program in letno poročilo. Makuc je obrazložil, da je ekipa
seznanjena s korektno predstavitvijo poročil in programa, glede na to da je Zbor ekipi dodelil sredstva
za njihovo delovanje.
SKLEP 4: Zbor je obravnaval in potrdil poročila panoge za AS za sezono 2012/2013.
Sklep je bil soglasno, s 67 glasovi sprejet.
AD5/
Okvirna finančna izhodišča za sezono 2013/14 je Zboru predstavil vodja alpskih disciplin Dušan
Blažič. Finančni načrt je bil Zboru v pisni obliki posredovan z gradivom. 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. Od tega zneska je 1.040.000 v denarju, 800.000 pa v
vrednosti opreme. 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.

Blažič je poudaril, da je za mladinski program v sezoni 2013/14 namenjenih 110.000 EUR, za otroški
program pa 100.000 EUR, kar pomeni pomemben korak za realizacijo načrtovanih programov za
otroško in mladinsko smučanje in s tem podporo temeljem alpskega smučanja.
Dekleva je izpostavil ključne prednosti v primerjavi s preteklo sezono. V lanskem letu je bila celotna A
ekipa financirana v celoti. V letošnji sezoni so se postavili drugačni okvirji in razdelitev sredstev po
programih. Prav tako je vnaprej znan prispevek posameznega tekmovalca. Vzpostavljen je sistem, ki
podpira dobre rezultate. Dekleva je mnenja, da je treba na tem načrtu vsako leto nadgrajevati.
SKLEP 5: Zbor alpskih disciplin je bil seznanjen s finančnim načrtom AD za sezono 2013/2014.
AD6/
Načrte je predstavil vodja alpskih disciplin, Dušan Blažič. Letni načrt za sezono 2013/14 je bil
posredovan z gradivom. Uvodoma se je Blažič navezal na sodelovanje z ekipo Tine Maze in načrti za
sodelovanje v prihodnji sezoni. Blažič pričakuje dobro sinergijo znotraj vseh reprezentanc, med
trenerji, med tekmovalci in tudi v sodelovanju s klubi. Prisotne je seznanil z organiziranostjo
reprezentanc. Ekipe se bodo delile na moško in žensko reprezentanco, za katero bosta odgovorna
glavna trenerja. Posebej sta vsak svoj program podrobno predstavila vodja moške ekipe, Miha
Verdnik in vodja ženske ekipe Andrej Možina. Za otroške in mladinske programe bo v sezoni 20132014 odgovoren Vlado Makuc, ki je prav tako predstavil program otroških in mladinskih reprezentanc
za sezono.
Predstavitev letnega programa alpskih reprezentanc za sezono 2013/14; D. Blažič:
Sezona 2013/2014 zaključuje štiriletno obdobje po srednjeročnem načrtu alpskih disciplin. Vrhunec
sezone so ZOI – Sochi 2014. Selekcioniranje tekmovalcev z A,B,C statusom in trenerjev ter vsebina
treningov bo podrejena doseganju najboljših rezultatov tako posameznih tekmovalcev kot ekipno.
Zavedamo se kakšna je trenutna situacija in tudi kaj se lahko zgodi v prihodnosti s slovenskim
smučanjem, če ne bomo sledili postavljenim ciljem. Zato nam ne preostane nič drugega kot trdo in
strokovno delo s tekmovalci in trenerji, ki so se pripravljeni žrtvovati za dosego ciljev.
Naloga alpskih disciplin je, da najboljšim tekmovalcem na vrhunskem,mladinskem in otroškem nivoju
nudi najboljše pogoje za kvalitetno delo v danem trenutku, skrbijo za razvoj trenerskega kadra skozi
reprezentančne selekcije in njihovo znanje prenašajo na nivo smučarskih klubov.
Smučarski klubi, ki preko regij delujejo na področju alpskega smučanja pa primarno skrbijo za razvoj
otroškega in mladinskega smučanja ter organizacijo rekreativnega in tekmovalnega udejstvovanja
otrok in mladine.
Ekipe bodo združene v moško reprezentanco in žensko reprezentanco, kjer bosta imela glavno
besedo oba glavna trenerja, ki sta tudi trenerja na snegu, sta povezovalca, ki ju ima tekmovalec
vedno ob sebi in sta šefa v dobrem in slabem, morata imeti vse pod nadzorom in nosita odgovornost.
Sistem delovanja reprezentance bo temeljil na kvalitetnem delu, tesnem sodelovanju trenerjev in
tekmovalcev znotraj reprezentance, ustvarjanje pozitivne energije, vključevanje mlajših boljših
tekmovalcev in tekmovalk na treninge in tudi tekme v različnih obdobjih.
Trenutna sestava reprezentance je sledeča :
-

Moški s statusom A: Šporn, Valenčič, Perko,Kline, Kosi

-

Moški s statusom B: Jazbec J., Kranjec, Kuerner, Čater, Skube, Jazbec P., Žerak, Markič

Trenerji: glavni trener Verdnik Miha, odgovorni trener hitrih disciplin Platovšek Tadej, odgovorni
trener tehničnih disciplin Kunc Mitja, odgovorni trener EP Božič Boštjan, odgovorni trener telesne
priprave Bračič Mitja.
-

Ženske s statusom A: Maze, Štuhec, Ferk, Drev, Brodnik
Ženske s statusom B: Bucik, Lavtar, Robnik, Oman

Trenerji: glavni trener in odgovorni trener hitrih disciplin Možina Andrej, odgovorni trener tehničnih
disciplin Šteharnik Denis, odgovorni trener EP Zagernik Igor, odgovorni trener telesne priprave
Kristan Gašper.
Na treninge v pripravljalnem obdobju bodo vabljeni tudi nekatere tekmovalke in tekmovalci s
statusom C, po oceni strokovnega vodstva. Prioriteta tekmovanj v tekmovalnem delu sezone bodo
SP, EP in za najboljše ZOI.
Mladinski program v sezoni 13/14
Za prihodnost slovenskega smučanja je ta skupina tekmovalcev in tekmovalk izrednega pomena, zato
ji moramo nuditi vse v danih okoliščinah, od organiziranih skupnih primerjalnih treningov, tekmovanj,
najboljšim pa nuditi priložnost za treninge z višjimi reprezentancami. Med oktobrom in februarjem
imamo v načrtu 4 sklope po 5 dni skupnih treningov. Prioriteta tekmovanj so FIS tekme v vseh
disciplinah, za najboljše pa tekmovanja v EP in na SMP.
Mladinsko reprezentanco tvorijo tekmovalci in tekmovalke , ki imajo izpolnjen status C in so še vedno
po mladosti mladinci oziroma mladinke:
SMI – 93- 95: Reich- Pogladič, Špik, Hadalin, Hrobat, Kunc, Dvornik
MMI – 96 : Lihteneger – Vidmajer, Florjančič, Rupnik J.
SME – 93 – 95: Brezovnik, Plut, Žnidar, Horvat, Kosi, Livk
MME 96: Kopše
Vodja Mladinskega in Otroškega programa je Vlado Makuc, ki določi trenerje za vodenje skupnih
treningov in tekmovanj.
Mladinska medregijska reprezentanca:
V medregijsko reprezentanco so zbrani najboljši tekmovalci in tekmovalke ki prehajajo iz otroških vrst
v program FIS in tekmovalci in tekmovalke, ki so v tem programu že drugo leto in niso dosegli statusa
C. Prioriteta je učenje tehnike in taktike v vseh disciplinah in izboljševanje psihofizičnih sposobnosti
posameznikov. V medregijski reprezentanci se trening dopolnjuje v regiji s klubskimi programi.
SMI - 93- 95: Grošelj, Kejžar, Breznik, Blaznik, Čas, Vidic, Robič, Sterle
MMI -96 – 97: Senčar, Kavčič, Fabjan, Rupnik M., Kralj, Skaza
SME – 93 -95: Jesenko, Suhoveršnik, Zimšek, Hrovat U.

MME -96 – 97: Pezdiček, Seidel, Slokar, Fon, Razinger
Medregijska otroška reprezentanca:
Smučarski klubi v Sloveniji delajo dobro v dani situaciji. Otroško alpsko smučanje potrebuje enotni
program, ki bo podprt od predsednikov klubov in njihovih trenerjev. Program se mora oblikovati s
skupnimi močmi trenerjev, s strokovnim vodstvom alpskih disciplin, s podporo ZUTS-a in FŠ. Namen
programa bo usmerjen na boljše tehnično znanje vseh alpskih discipline in razvijanju psihomotoričnih
sposobnosti.
Otroška medregijska reprezentanca mora imeti skupne kondicijske in snežne treninge zagotovljene s
strani alpskih disciplin. Podobno kot v Mladinski reprezentanci bodo imeli 5 sklopov 4 dnevnih
skupnih snežnih treningov med oktobrom in februarjem.Za organizacijo in izvedbo treningov bo
odgovoren vodja mladinskega in otroškega programa, ki bo izbral zadostno število trenerjev za
nemoteno strokovno delo. Prioriteta tekmovanj so tekme za pokal Mercator, za najboljše pa
tekmovanja v tujini na različnih nivojih.
Deklice – 98 – 00: Bernard, Kozjek, Habjan, Hrovat M., Otoničar, Hiti, Marovt, Podrepšek, Valenčič,
Tomšič
Dečki – 98 – 00 : Marovt, Kajtner, Čufar, Kalan, Rihtaršič, Fonda, Naraločnik, Žirovnik, Torkar, Mirnik,
Božič, Hribar
Poškodovanci in njihov status
Tekmovalcem/kam, ki se poškodujejo na treningih ali tekmah je potrebno nuditi večjo pomoč pri
njihovi rehabilitaciji in jih pravilno usmerjati. V takih trenutkih je sodelovanje z alpskimi disciplinami,
matičnim klubom, regijo neizbežno. Ker vrhunskih tekmovalcev/k v Sloveniji nimamo na pretek jim je
potrebno po uspešni sanaciji poškodbe vredno dati novo priložnost za doseganje rezultatov na
vrhunskem nivoju.
Financiranje
Vedno primanjkuje denarja za izpeljavo kvalitetnega otroškega in mladinskega programa, ki sta
najpomembnejša za našo prihodnost. Na tem področju je potrebno ukrepati takoj. Potrebno se bo
bolje organizirati na področju Slo Ski Poola in iz tega naslova nameniti sredstva za naše perspektivne
smučarje in smučarke, pridobiti sponzorje, ki bodo namensko vlagali samo v otroško smučanje
otroške.
Po obsežni razpravi v kateri so sodelovali predstavniki SK BRM, J. Gazvoda, M. Ferk, N. Pirnat in so se
izpostavila vprašanja o vlogi in sestavi strokovnega sveta, o prispevku OKS-a za priprave za OI Sochi
2014 na posameznega tekmovalca, sodelovanje tekmovalke Ule Hafner v ekipi, vprašanje glede
udeležbe tekmovalcev v Čilu, prisotnosti fizioterapevta v ekipah in drugih strokovnih odločitvah je bil
sprejet sklep o potrditvi programskega in finančnega dela načrta za sezono 2013/2014.
SKLEP 6: Zbor panoge za alpsko smučanje je potrdil letni načrt alpskih reprezentanc za sezono
2013/2014 ter posamezne načrte in sestave ekip za sezono 2013/2014.
Sklep je bil sprejet z 49 glasovi za in 10 glasovi proti.
Blažič se je zahvalil za podporo in napovedal dobre rezultate v naslednji sezoni.

AD7/
 Zaključek sezone alpskih disciplin;
G. Benedik, kot predsednik ASK Kranjska Gora in P. Robnik, kot predstavnica AD SZS sta prisotne
obvestila o programu zaključka sezone AD in povabila na udeležbo. Zaključek sezone je načrtovan
v soboto,25.5.2013 v Kranjski Gori. Vabilo je bilo posredovano klubom in objavljeno na spletni
strani SZS.
 Javni razpis za podelitev licenc za športne centre;
J. Dekleva je podal informacijo, da bo kot olimpijski športni center s strani SZS kandidiral
olimpijski center Planica – Kranjska Gora. Glede razpisa za nacionalne in regijske centre, ki je
diskriminatoren do alpskega smučanja, je SZS poslala dopis na OKS.
 Priprava koledarja; T. Marinček
 Obvestilo o dogodku v spomin na najuspešnejšega loškega smučarja, Borisa Strela dne 7.6.2013;
J. Dekleva
Sestanek Zbora se je končal ob 18.30 uri.
Zapisala: Petra Robnik
Overitelja: Matjaž Šarabon in Boris Debelak
Predsednik Zbora za alpsko smučanje: Janez Dekleva

