Sestanek Odbora za alpske discipline, 23. april. 2014

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 druge seje Odbora panoge za alpsko smučanje
z dne: 23. April 2013; SZS, Podutiška 146, Ljubljana
Prisotni:
Jurij Rupnik, Matjaž Šarabon, Miloš Ferk, Roman Meško, Uroš Zupan, Roman Domjan, Janez Bijol, Luka
Sekula, Jaka Medja, Dušan Gorišek, Tugo Marinček, Matjaž Kranjc, Karel Truglas, Roman Šturm.
Ostali prisotni: Jurij Žurej, Peter Škerlj, Andraž Kopač, Vlado Makuc, Tadej Platovšek
Odsotni: Roman Jakič, Marko Bucik, Jure Rupnik, Matjaž Goltez,
Po otvoritvi seje ob 17.00 uri je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno odločanje.
Začetek ob 17.00 uri. Zaključek ob 21.00 uri.
Dnevni red:
1. Uvod in pregled zapisnika Ustanovne seje Odbora; D. Gorišek;
2. Obravnava poročil 2013/2014 panoge za alpsko smučanje; D. Blažič, J. Dekleva;
- Poročilo predsednika panoge, J. Dekleva;
- Poročilo vodje panoge za alpsko smučanje, D. Blažič;
- Poročila predsednikov pododborov; K. Truglas, R. Jakič
3. Obravnavanje in analiza finančnega stanja v sezoni 2013-14; A. Kopač, P. Škerlj
- poročilo o materialnem poslovanju, nabavi, voznem parku, logistika ;
4. Obravnava finančni plan v sezoni 2014-15, A. Kopač, P. Škerlj, G. Mauri;
- novi plan: materialno poslovanje, nabava, vozni park,
- nove oblike sponzoriranja: novi sponzorji, program dogodkov, oprema, nova oprema, nove pogodbe
opremljevalcev;
5. Razno.
- določitev datuma in dnevnega reda seje Zbora panoge za alpsko smučanje
- zaključek sezone 2013/2014
Po dnevnem redu:
Od 1: Uvod in potrditev dnevnega reda 2. seje; Dušan Gorišek
Predsednik panoge za alpsko smučanje Dušan Gorišek je prisotne seznanil s predlogom spremembe
vrstnega reda obravnave točk dnevnega reda in prisotne pozval k potrditvi dopolnjenega dnevnega reda.
Sklep 1: prisotni so soglasno potrdili predlagani dnevni red 2. seje Odbora.

2. Obravnava in analiza finančnega stanja v sezoni 2013-14; Andraž Kopač, Peter Škerlj, Jurij Žurej
Andraž Kopač je prisotne seznanil s trenutnim finančnim stanjem panoge za alpsko smučanje, katerega
ocenjuje na strani porabe, da bo cca 50.000 € večje od načrtovanega. Dušan Blažič je pojasnil, da večina
tega zneska izhaja iz neupoštevanja samoprispevka tekmovalcev, ki imajo »svoje čelade« in 13.500 € na
strani ženskega programa na račun samoprispevka. V razpravi, ki je sledila je bilo izpostavljeno, da je
potrebno pri načrtu 2014/2015 upoštevati tudi dolg iz preteklih let, ki znaša 130.000 €. Po zaključku
obračuna meseca aprila, bo A. Kopač podal pisno poročilo predsedniku panoge za alpsko smučanje.
Sklep 1: Člani Odbora so se seznanili s poročilom o finančnem stanju za sezono 2013/2014

3. Obravnava finančni plan v sezoni 2014-15, Peter Škerlj, Jurij Žurej, Dušan Blažič.
Peter Škerlj je prisotnim predstavil in pojasnil finančni plan iz katerega izhaja, da je od predvidenega zneska
1.650.000 € za programe panoge za alpsko smučanje na voljo 1.080.000 €.
V daljši razpravi na temo sponzorski pogodb, pogodb z opremljevalci, voznem parku sistematizaciji delovnih
mest SZS in poročanju Dušana Blažiča o opravljenih pogovorih in sklenjenih dogovorih z opremljevalci, je
odbor dobil zagotovilo direktorja SZS, da je za namen vključevanja članov Obora v pridobivanje sponzorjev
in opremljevalcev alpskih disciplin kontaktna oseba Gorazd Mauri. Po direktorjevem navodilu bodo od
direktorja za trženje člani odbora dobili vse potrebne informacije za namen sklepanja novih sponzorskih
pogodb.
Na posebno zahtevo predstavnikov vzhodne regije, se v zapisnik zapiše, do zahtevanega podatka s strani
klubov vzhodne regije o višini zneska, ki ga SZS iz programa alpskih disciplin nameni Tini Maze, ne morejo
pridobiti zaradi tajnosti pogodbe med SZS in Team to Amaze
Sklep 1: Člani Odbora so se seznanili s finančnem načrtom panoge za sezono 2014/2015

4. Obravnava poročil 2013/2014 panoge za alpsko smučanje; J. Dekleva, D. Blažič,;
Predhodni predsednik panoge Janez Dekleva je novemu Odboru panoge predstavil svoje delovanje na čelu
prejšnjega Odbora panoge za preteklo obdobje 2013/2014. V poročilu je izpostavil sklenitev pogodb s
tekmovalci in pogodbo s Team to Amaze. Ob koncu svojega poročanja je novemu predsedniku panoge
Dušanu Gorišku izročil svoje pisno poročilo.
Vodja panoge za alpsko smučanje Dušan Blažič je članom odbora predhodno poslano poročilo podrobneje
pojasnil in v nadaljevanju daljše razprave odgovarjal na zastavljena vprašanja prisotnih članov odbora. Ob
koncu razprave je Tadej Platovšek izpostavil, da alpske discipline niso imele strokovnega sveta, ki bi
obravnaval delovanje ekip pred in med sezono ter članom odbora podajal strokovna mnenja. Opozoril je
tudi, da časa za pravočasne rezervacije terenov ob iztekajočih pogodbah večine trenerjev ni več veliko in
izpostavil vprašanje, kdo bo oz je pristojen, da bo opravil potrebne rezervacije.
Sklep 1: Člani Odbora so se seznanili s podanimi poročili J. Dekleve in D. Blažiča za Zbor panoge
Sklep 2: Predsednik panoge Dušan Gorišek sporoči Tadeju Platovšku, kdo bo opravil rezervacije prog.

5. Razno:
- Določitev termina in dnevnega reda Zbora panoge za alpsko smučanje. - D. Gorišek.
- Sklep:
Za namen priprave in obravnave vsebin za Zbor panoge se Odbor panoge ponovno sestane
8 maja ob 17 uri. Predvideni datum Zbora panoge je 29 maj 2014.

- Zaključek sezone 2013/2014
-Sklep: Zaključek sezone bo organiziran 17 maja 2014 ob Ivarčkem jezeru (Kotlje-smučišče Ivarčko Ošven)
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