ZAPISNIK
3. ZBORA KLUBOV PANOGE DESKANJE NA SNEGU

Datum: 19. junij 2019
Kraj: Sejna soba Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana
Začetek seje: 17:00.
Prisotni ob 17:00: Jan Kralj, Samo Štante, Anej Miglar, Žiga Škufca;
Predsednik ugotovi, da Zbor še ni sklepčen zaradi premajhnega števila glasov (6).
Nadaljevanje seje: 17:20.
Pridružijo se: Nataša Ajdič, Urška Pribošič, Žan Košir, Robert Mastnak, Peter Kotnik,
Igor Ikovic, Metod Marguč
Predsednik ob 17:20 ugotovi, da je prisotnih 18 glasov od skupaj 25, kar pomeni,
da je Zbor klubov panoge deskanje na snegu sklepčen.
Predsednik pozdravi prisotne in predlaga potrditev organov zbora:
Predlog zapisnikarja:
Jan Kralj
Verifikacijska komisija:
Robert Mastnak, Žiga Škufca
Overovatelj zapisnika:
Nataša Ajdič
Organi zbora soglasno sprejeti.
Predsednik OPDS Samo Štante pozdravi vse prisotne.

Predsednik predlaga potrditev dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Zbora klubov panoge za deskanje na snegu z dne 9.12.2018
2. Vsebinsko in finančno poročilo za sezono 2018/2019
3. Finančna razdelitev sredstev za pisarno in popularizacijo v sezoni 2019/2020
4. Trenerska sestava za paralelne discipline v sezoni 2019/2020
5. Vsebinski in finančni plan za sezono 2019/2020
6. Potrditev Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v deskanju na snegu
7. Imenovanje novega vodje panoge
8. Sprejetje novega kluba v panogo
9. Poročilo iz FIS kongresa v Cavtatu
10. Razno

Dnevni red je soglasno sprejet.
Pridruži se Anže Polanec, ki prevzame svoje glasove (4). Skupaj je tako prisotnih 22
od 25 glasov.
1. točka: Potrditev zapisnika 2. dopisne seje Zbora klubov panoge za deskanje na
snegu z dne, 9.12.2018
Predsednik predstavi vsebino korespondenčne seje in predlaga potrditev zapisnika 2.
korespondenčne seje Zbora klubov z dne 9.12.2018. Prva točka dnevnega reda je
soglasno sprejeta.
Za: 22
Proti: 0
Vzdržan: 0
Sklep: Zapisnik 2. dopisne seje Zbora klubov z dne 9.12.2018 je potrjen.

2. točka: Vsebinsko in finančno poročilo za sezono 2018/2019
Jan obrazloži finančno poročilo in odpre vprašanja vezana na finančno poročilo. Sledi
dolga debata na temo presežka alpina in obrazložitev vzrokov tega presežka. Po
večkratni obrazložitvi se klubi strinjajo s finančnim poročilom in Jan predstavi še
vsebinski plan. Tukaj ni nobenih vprašanj in nasprotovanj.
Odbor in klubi se dogovorijo, da se potrdi plan s pripombo, da bo v prihodnji sezoni
podrobnejša obrazložitev po stroškovnih mestih in postavkah (kot je nastavljen plan).
Predsednik predlaga sklep, da se potrdi finančno in vsebinsko poročilo za sezono
2018/2019.
Za: 19
Proti: 3
Vzdržan: 0
Sklep: Vsebinsko in finančno poročilo za sezono 2018/2019 je sprejeto.

3. točka: Finančna razdelitev sredstev za pisarno in popularizacijo v sezoni
2019/2020
Jan predstavi 3 možnosti finančnega plana za pisarno in popularizacijo. Prvi je enak, kot
je bil objavljen v gradivu za sejo, 2. je predlagan s strani SBK Viharnik, kjer so sredstva
rezervirana zgolj za koordinacijo in administracijo panoge, stroške reprezentančnih vozil
in stroške prijavnin. Tretji plan je kompromis med prvima dvema in je minimum, ki je
potreben za normalno funkcioniranje panoge:
Delovanje panoge

Koordinacija + administracija
Marketing
Strošek avtomobilov
Prijavnine

20.500,00€
14.500,00€
1.500,00€
3.000,00€

Organizacija tekem v SLO
izvedba aktivnosti Riglet park
Popularizacija preko klubov
Rezerva

Skupaj

2.500,00€
4.500,00€
0,00€
2.500,00€

49.000,00€

Jan po postavkah podrobno razloži, za kaj so rezervirana sredstva v posamezni
postavki. Klubi ponovno izpostavijo, da bi v poročilo za sezono 2019/2020 radi imeli
podrobno porabo po teh postavkah.
Predsednik predlaga, da se potrdi 3. plan za porabo pisarne.
Za: 22
Proti: 0
Vzdržan: 0
Sklep: Za porabo pisarne in popularizacije se uporabi 3. verzijo plana sredstev.

4. Trenerska sestava za paralelne discipline v sezoni 2019/2020
Jan predstavi dve možnosti pri paralelnih disciplinah vezane na trenersko sestavo.
Predvsem predstavniki klubov za paralelne discipline imajo številne predloge in mnenja,
vendar zagovarjajo vsak svojo možnost, ki se ne ujema z nobeno od predstavljenih. Po
dolgem pogovoru Jan predlaga 3. opcijo, kjer Izidor ostane glavni trener, ki tudi
operativno vodi A ekipo, v pripravljalnem obdobju organizira treninge za A in B ekipo, v
tekmovalni sezoni pa B ekipo prevzame pomočnik trenerja, za katerega je rezerviranih
sredstev za 40 dni na terenu. Planira se tudi sredstva za serviserja (Dareta) za 40 dni.
Predsednik predlaga, da se potrdi 3. opcija trenerske sestave za paralelne discipline.

Za: 11
Proti: 0
Vzdržanih: 11
Sklep: Za trenersko sestavo se uporabi 3. opcija trenerske sestave za sezono 2019/20.

5. točka: Vsebinski in finančni plan za sezono 2019/2020
Jan na kratko predstavi vsebinski in finančni plan, kjer sta upoštevani razdelitev
sredstev za pisarno in popularizacijo ter trenerska sestava iz 3. in 4. točke. Ker je bila v
teh točkah največja dilema in je že bila najdena ter potrjena rešitev, tukaj ni vprašanj in
predlogov. Končna verzija finančnega plana je sledeča:
Predvideni prihodki za sezono
2018/19

FŠ + MŠŠ
Planirana sponzorska sredstva

317.884,55€
22.212,00€
5.000,00€

Dotacija FIS
Delovanje panoge

20.500,00€
14.500,00€
1.500,00€
3.000,00€
2.500,00€
4.500,00€
0,00€
2.500,00€
49.000,00€

Koordinacija + administracija
Marketing
Strošek avtomobilov
Prijavnine
Organizacija tekem v SLO
izvedba aktivnosti Riglet park
Popularizacija preko klubov
Rezerva
Skupaj za koord. + popul.
Sredstva na voljo po disciplinah
Paralelne discipline
Prosti slog
Kros

€132.983,98
€156.320,56
€ 6.792,01

Predsednik predlaga, da se potrdi finančni in vsebinski plan za sezono 2019/2020.
Za: 22
Proti: 0
Vzdržan: 0
Sklep: Finančni in vsebinski plan za sezono 2019/2020 je sprejet.

Anže Polanec odide. Ostane še 18 od 25 glasov.

6. točka: Potrditev Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc
v deskanju na snegu
Zaradi pozne ure in številnih pripomb na predlagan pravilnik je dogovor, da v roku
enega meseca vsi klubi pripravijo in pošljejo pripombe Janu. Na podlagi tega se bo
kasneje pripravil nov pravilnik, ki bo potrjen na korespondenčni seji.
Za: 0
Proti: 18
Vzdržan: 0
Sklep: Pravilnik o pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v deskanju na snegu
je zavrnjen.

7. točka: Potrditev novega vodje panoge
Predsednik predlaga sklep, da se Jana Kralja potrdi za vodjo panoge do konca
tekočega Olimpijskega cikla – to je do 30.04.2022. Sklep je soglasno potrjen.

Za: 18
Proti: 0
Vzdržan: 0
Sklep: Jan Kralj je potrjen za vodjo panoge do konca tekočega Olimpijskega cikla – to je
do 30.04.2022.

8. točka: Sprejetje novega kluba v panogo
Predsednik predlaga, da se Klub Smučarsko društvo Gače se sprejme v panogo za
deskanje na snegu. Soglasno sprejeto.
Za: 18
Proti: 0
Vzdržan: 0
Sklep: Klub Smučarsko društvo Gače se sprejme v panogo za deskanje na snegu.
9. točka: Poročilo FIS kongresa v Cavtatu.
Jan predstavi poročilo in Metod predlaga, da se za naslednje leto predvidi ista vsota
sredstev za sofinanciranje udeležbe na kongresu, kar je 0 €.
Predsednik predlaga sklep, da se potrdi poročilo FIS kongresa v Cavtatu in da je za
naslednje leto planiranih 0 sredstev za udeležbo na FIS konferencah.
Za: 18
Proti: 0
Vzdržan: 0

Sklep: Poročilo s FIS kongresa v Cavtatu je sprejeto. Sredstva za udeležbo na
kongresu tudi naslednje leto ostanejo ista (to je 0 €).

10. točka: Razno
Pod točko razno ni bilo predlogov ali razprave.
Ob 20.35 je zbor klubov končan.
Overovatelj:
Nataša Ajdič

