Sestanek Odbora za alpske discipline, 8.maj 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 tretje seje Odbora panoge za alpsko smučanje
z dne: 8.maj 2014; Pacient d.o.o. Savska cesta 2
Prisotni: Dušan Gorišek, Roman Domjan, Uroš Zupan, Janez Bijol, Roman Meško, Miloš Ferk, Luka
Sekula, Jaka Medja, Matjaž Goltez, Jurij Rupnik, Marko Bucik, Matjaž Kranjc, Tugo Marinček, Karel
Truglas, Roman Šturm in Nuša Rakovec,
Ostali prisotni: Vlado Makuc, Klemen Bergant, Miha Verdnik, Rasto Ažnoh, Andrej Možina, Ana
Drev, Katarina Lavtar.
Odsotni: Roman Jakič, Jure Rupnik, Matjaž Šarabon.
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 2. seje Odbora; D. Gorišek;
2. Imenovanje strokovnega sveta panoge za alpsko smučanje; D. Gorišek
3. Obravnava programov 2014/2015 panoge za alpsko smučanje; D. Gorišek
4. Določitev dnevnega reda Zbora panoge za alpsko smučanje
5. Razno.
Po dnevnem redu:
1: Uvod in potrditev dnevnega reda 2. seje; Dušan Gorišek
Uvodoma je predsednik panoge za alpsko smučanje Dušan Gorišek prisotne seznanil, o namenu
prisotnosti Petre Mišič, Ane Drev, Katarine Lavtar in Andreja Možine. Na temo izboljšanja medijske
podobe in komuniciranja z mediji se je odbor seznanil s predlogom, da se v to delo, izključno za
potrebe alpskih disciplin, vključi Petro Mišič. Po kratkem orisu pogleda Petre Mišič na delo PR
službe, so prisotni tekmovalci in trenerji, predstavili svoja mnenja in stališča o lanski sezoni.
Po predstavitvi mnenj tekmovalk in trenerja ter razpravi, v katero so se vključevali prisotni, je ob
koncu razprave predsednik panoge predlagal, da je v nadaljevanju seja Odbora zaprta za javnost.
Sprejet je sklep:
SKLEP 1: Prisotni soglasno potrdijo, da je 3. seja Odbora panoge za alpske discipline v nadaljevanju
zaprta za javnost.

V začetku seje so prisotni razpravljali o sporočilu Matjaža Šarabona, da bo o svoji nameri izstopa iz
Odbora panoge uradno odstopno izjavo poslal predsedniku panoge. Predsednik panoge Gorišek je
dejal, da se bo z Matjažem Šarabonom sestal v prihodnjih dneh in jih seznanil o vsebini pogovora.
V nadaljevanju seje je predsednik panoge prisotne seznanil o prekinitvi pogodbe z dosedanjim
vodjem panoge Dušanom Blažičem in o predlogih, ki jih bo odboru predstavil v naslednjih točkah
dnevnega reda.
SKLEP 2: prisotni so se seznanili s poročanjem predsednika panoge in soglasno potrdili zapisnik 2.
seje Odbora ter predlagani dnevni red 3. seje Odbora.

2. Imenovanje strokovnega sveta panoge za alpsko smučanje; D. Gorišek
Predsednik panoge za alpsko smučanje Dušan Gorišek je prisotne seznanil s svojim predlogom
organiziranosti in sestave strokovnega sveta iz katerega izhaja, da z namenom boljše strokovne
povezanosti, dvosmernega prenosa informacij in vključevanja klubskih in regijskih trenerjev v proces
strokovnega delovanja panoge, temelji organiziranost stroke na principu vključevanja klubskih in
regijskih trenerjev ter zunanjih strokovnjakov z mejnih področij znanosti v strokovni forum panoge
za alpsko smučanje.
Tako želi Odbor panoge dati strokovnemu svetu panoge za alpsko smučanje večji pomen in vlogo z
namenom aktivnejšega tako organizacijskega kot strokovnega sodelovanja-vključevanja regij z
območji in klubi. V namen intenzivnejšega obveščanja in vključenosti Odbora in regij bosta na seje
strokovnega sveta vedno vabljena v ta namen določena stalna člana Odbora ( Zupan in Sekula).
Tako bo strokovni svet formiran kot:
 OŽJI STROKOVNI SVET PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE:


Vodje programov panoge za alpsko smučanje:
1. Vodja programov moških reprezentanc - Klemen BERGANT
2. Vodja programov ženskih reprezentanc - Rasto AŽNOH
3. Vodja programov otrok in mladine
- Vlado MAKUC
4. Vodja programov otrok
- Roman ŠTURM
5. Vodja mladinske moške regijske reprezentance
- Slavko ZUPANC
6. Vodja mladinske ženske regijske reprezentance - Brane CEFERIN



Za namen sodelovanja s ZUTS in FŠ



Predsednik Strokovnega sveta panoge za alpsko smučanje - Vlado MAKUC

- Stojan PUHALJ
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 RAZŠIRJENI STROKOVNI SVET PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE:
Tvorijo sofinancirani trenerji v mladinskem programu in s strani regij izbrani trenerji otroških
kategorij, ki sodelujejo v programu otroških reprezentanc in so tudi člani regijskih strokovnih svetov:
 RSS NPR:
MP: Andrej LUKEŽIČ; OP: Boštjan ANDERLIČ, Jakob ARHAR, Peter CARLI;
 RSS CEN:
MP: Aleš ROGELJ, Rok PETERNELJ, Branko CEFERIN ; OP: Dani MATTIAS, Luka LIPIČAR, Bor SLIVNIK,
 RSS VZH:
MP: Dušan JAUNIK, Rok ŠALEJ, Gregor MARGUČ; OP: Sašo KOTNIK, Mitja DRAGŠIČ, Gašper WEBER
 RSS ZAH:
MP: Slavko ZUPANC, Aleš VIDIC, Anže REBEC,OP: Uroš PETERNEL, Matjaž PENEŠ, Jure PODLIPNIK
 REGIJSKI STROKOVNI SVET PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE (RSS):
Z namenom boljše strokovne povezanosti, dvosmernega prenosa informacij in vključevanja klubskih
trenerjev v proces strokovnega delovanja panoge, temelji organiziranost stroke na principu
vključevanja klubskih trenerjev otrok in mladine v regijski strokovni svet. Ožji strokovni svet regije
tvorijo po trije trenerji otroških kategorij in trije sofinancirani trenerji mladinskega programa. Iz
ožjega strokovnega sveta regije, predsednik strokovnega sveta panoge povabi k sodelovanju do tri
člane iz vsakega regijskega foruma v strokovni forum svet panoge za alpsko smučanje. Širši strokovni
svet regije tvorijo vsi trenerji otrok in mladine.
Po razpravi so bili sprejeti sledeči sklepe:
SKLEP 3: Člani Odbora so potrdili predlagano organiziranost in sestavo strokovnega sveta panoge za
alpsko smučanje.
Predsednik Odbora Dušan Gorišek je glede na prekinitev pogodbe z vodjo panoge alpskih disciplin
Dušanom Blažičem predlagal odboru, da naloge vodje panoge kot vršilec dolžnosti opravlja Vlado
Makuc. Člani Odbora so se po seznanitvi in obrazložitvi predloga, ki ga je podrobneje pojasnil Dušan
Gorišek odločili, da soglasno podprejo predlog imenovanja Vlada Makuca za vršilca dolžnosti vodje
panoge alpskega smučanja.
SKLEP 4: Člani Odbora so soglasno sprejeli predlog predsednika panoge za imenovanje Vlada
Makuca za v.d strokovnega vodjo panoge za alpsko smučanje.
SKLEP 5: Člani Odbora so soglasno sprejeli predlog predsednika panoge, da se primopredaja poslov z
Dušanom Blažičem opravi dne 30.05.2014.
Uroš Zupan je v nadaljevanju razprave o usmeritvah panoge predstavil projekt na temo otroškega
smučanja pri katerem bi v širši skupini sodeloval tudi Sandi Murovec. Ob tej predstavitvi je predlog
organiziranosti otroškega smučanja podal v imenu vzhodne regije tudi Janez Bijol, predsednik panoge
Gorišek pa je prisotne seznanil, da se je s svojim predlogom organiziranosti otroškega smučanja pri njem
oglasil tudi Davor Bozovičar. Prav tako je v dopisu pogled na spremembe otroškega programa podal tudi
Jurij Rupnik iz NPR regije. V razpravi na to temo je odbor, glede na predloge s katerimi je seznanjen in
morebitne nove predloge, ki se nanašajo na stroko, sprejel sledeči sklep:
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SKLEP 6: Odbor pozove strokovni svet panoge za alpsko smučanje, da preuči prispele predloge in poda
Odboru strokovno mnenje.

3. Obravnava programov 2014/2015 panoge za alpsko smučanje: D. Gorišek
Prisotni člani odbora so obravnavali sestavo strokovnega vodstva in ekip za sezono 2014/2015, katere
so predstavili Rasto Ažnoh, Klemen Bergant in Vlado Makuc.
Po seznanitvi s programom moške, ženske, mladinske in otroške ekipe so člani odbora panoge
zaključili, da je zaradi nepopolnih in nejasnih informacijah o razpoložljivih sredstvih za programe,
potreben takojšen sestanek s poslovnim direktorjem Smučarske Zveze Slovenije, Petrom Škerljem.
V času razprave je predsednik panoge dobil potrditev, da bo sestanek s poslovnim direktorjem SZS,
potekal (naslednji dan) v petek, 9.5.2014 ob 12.uri.
Glede na dejstvo, da finančna situacija ni znana v taki meri, da bi vodje programov lahko dokončno
sestavili trenersko ekipo in ekipo tekmovalcev, Odbor ni mogel potrditi celotne sestave predstavljenih
programov, za to je sprejel sledeča sklepa:
SKLEP 7: AO se seznani, s sestavo ekip in strokovnega vodstva moške, ženske, mladinske in otroške
reprezentance.
SKLEP 8: AO soglasno potrdi Rasta Ažnoha za vodjo ženski reprezentanc, Klemena Berganta za vodjo
moških reprezentanc in Vlada Makuca za vodjo programa otrok in mladine.
V nadaljevanju razprave so člani Odbora, v izogib zapletom, kateri bi lahko nastali zaradi nejasnosti
glede stroškov Team to Amaze, ki bi oziroma bremenijo ženski program v času svetovnega pokala in
z namenom natančnega planiranja finančne porabe, sprejeli sklep:
SKLEP 9: AO od vodstva SZS zahteva, da se omogoči vpogled v pogodbo Tine Maze. V nasprotnem
primeru, vodstvo panoge ne bo sodelovalo pri podpisu pogodbe in nastale stroške krije podpisnik
pogodbe z ekipo Tine Maze.
Pri obravnavi programov predsednikov stalnih delovnih teles in obeh pododborov, so se člani
odbora strinjali, da predsedniki stalnih delovnih teles ovrednotijo delo svojih komisij, kot je to
zapisano v členih 26 do 34 Pravilnika o delu panoge za alpsko smučanje.
SKLEP 10: Predsedniki stalnih delovnih teles pisarni alpskih disciplin posredujejo programe in
ovrednotenje dela za sezono 2014/2015.
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4. Določitev dnevnega reda Zbora panoge za alpsko smučanje; D. Gorišek
Predlog datuma za Zbor panoge: 29.5.2014 in predlog dnevnega reda Zbora panoge za alpsko
smučanje:
1. Otvoritev Zbora in izvolitev delovnega predsedstva Zbora panoge AD.
D. Gorišek
 delovno predsedstvo
 verifikacijska komisija
 zapisnikar in overovitelja zapisnika
2. Uvod v delo Zbora.
Dušan Gorišek
3. Obravnava in potrditev finančnega poročila panoge AD 13/14
Peter Škerlj
4. Obravnava in potrditev poročila panoge za sezono 13/14
Dušan Blažič
5. Obravnava in potrditev finančnega načrta za sezono 14/15
Peter Škerlj, D.
Gorišek
6. Obravnava in potrditev programa dela za alpsko smučanje za 14/15
D. Gorišek, Vlado Makuc, Rasto Ažnoh, Klemen Bergant
7. Imenovanje Vlada Makuca za v.d. vodje panoge za alpsko smučanje; D. Gorišek
8. Predlogi in pobude
9. Razno
SKLEP 10: Člani odbora so potrdili datum in dnevni red Zbora panoge za alpsko smučanje.
5. Razno:
-

Pogodbe s tekmovalci

SKLEP 11: Z namenom uskladitve z načrti panoge se pregleda in pripravi osnutek pogodb s
tekmovalci, katere morajo vsebovati tudi člen o obveznostih tekmovalca, da se udeleži meritev in
testiranj.

-

Poslovnik in pravilnik panoge za alpsko smučanje

Člani odbora so se strinjali, da mora biti panoga za alpsko smučanje vključena v pripravo sprememb
statuta SZS s katerim mora biti skladen vsak poslovnik panog, ki so del SZS.
Tako so člani Odbora sprejeli sklep:
SKLEP 12: Za namen sodelovanja pri pripravi sprememb statuta SZS in pripravi novega poslovnika in
pravilnika o delu panoge za alpsko smučanje, predsednik panoge imenuje začasno delovno telo
Odbora v katerega povabi tudi priznane pravnike.

Dušan Gorišek,

5

predsednik panoge za alpsko smučanje
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