
 
Z A P I S N I K 

 

5. ZBORA KLUBOV PANOGE DESKANJE NA SNEGU 

 

Datum: 22. junij 2021 

 

Kraj: Predavalnica B, Falkutete za šport, Gortanova ulica 22, 1000 Ljubljana 

Začetek seje: 17:00. 

 

Prisotni ob 17:00: Marina Pribošič, Samo Štante, Nataša Ajdič, Peter Kotnik, Igor 

Ikovic, Robert Mastnak, Vojko Glavan, Iva Polanec, Anej Miglar, Žan Košir, Žiga Škufca,  

Bojan Poljanšek 

 

Seja se po sprejemu pooblastil za glasove članov klubov in kratki debati o 

veljavnosti pooblastil, prične.  

 

Začetek seje: 17:18. 

 

Predsednik ob 17:18 ugotovi, da je prisotnih 13 glasov od skupaj 14, kar 

pomeni, da je 5.  Zbor klubov panoge deskanje na snegu sklepčen. 

 

Predsednik pozdravi prisotne in predlaga potrditev organov zbora: 

 

Predlog zapisnikarja: 

Bojan Poljanšek 

 

Verifikacijska komisija: 

Robert Mastnak, Žiga Škufca 

 

Overovatelj zapisnika: 

Iva Polanec 

 

Organi zbora so soglasno sprejeti. 
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Predsednik predlaga potrditev dnevnega reda: 

 
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje Zbora klubov panoge za deskanje na snegu z dne 30.06.2020 

2. Pregled in potrditev glasovnice 5. seje 
3. Vsebinsko in finančno poročilo za sezono 2020/2021 
4. Vsebinski in finančni plan za sezono 2021/2022 
5. Sestava trenerjev 

6. Sestava reprezentance 
7. Pravilnik za organizacijo tekem 
8. Posredovani predlogi klubov 

9. Razno 

 

Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Glasovnica 

Pred pričetkom 5. Redne seje se predstavi z gradivom za 5. Sejo objavljena glasovnica in  

omeni napaka glasovnice. Istočasno se predstavi pravilna glasovnica za 5. Redno sejo.  

Po obrazložitvi izvirnika glasovnice (seja IO 2020) in popravkih pri članih, kateri morajo 

biti deskarji, smo odpravili napako glede št. tekmovalcev z osvojenimi točkami v SP, pri 

klubu Deska Veljenje. Tako je skupno 14 glasov. 

 

Po novi glasovnici prisotnih 13 glasov od skupaj 14. 

Za 5. Redno sejo se glasuje po popravljeni – novi glasovnici. 

 

 

1. točka: Potrditev zapisnika 4. Redne seje Zbora klubov panoge za deskanje 

na snegu z dne, 30.06.2020 

 

Predsednik predstavi vsebino 5. redne seje in predlaga potrditev zapisnika 4. seje Zbora 

klubov z dne 30.06.2020.  

 

Za: 12 

Proti: 0 

Vzdržan: 0 

 

Sklep: Zapisnik 4. seje Zbora klubov z dne 30.06.2020 je potrjen. 
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2. točka: Vsebinsko in finančno poročilo za sezono 2020/2021 

 

Obrazloži se finančno poročilo.  

 

Predstavitev dejanskih prilivov v sezoni 20/21. Višji prilivi MŠ in FŠ, kot planirano. Višji 

prilivi tudi pri sponzorjih. Ostanek sezone 20/21 je v višini 150.000,00 €. Vodstvo SZS 

opozarja na dolg panoge preteklih let v višini 50.000,00 €. Odbor potrjuje 100.00,00 € za 

prenos ostanka pretekle sezone v plan nove sezone. Odbor je Vodstvo SZS prosil za 

podroben pregled dolga panoge. 

 

Vsebinsko poročilo predstavljeno v krajših sklopih in je omenjeno predvsem z vidika 

realizacije športnikov, pozitivnih dejavnikov sezone in negativnih dejavnikov sezone. 

 

Prisotni niso imeli pripomb na vsebinsko poročilo prostega sloga. Pri pregledu vsebinskega 

poročila Alpin ekipe, pa so prisotni izrazili nezadovoljstvo objavljenega poročila in željo po 

popravku poročila. Po razpravi dela A ekipe in načinom dela Izidorja Šušteršiča v pretekli 

sezoni, obrazloži Robert Mastnak nezadovoljstvo z delom in komunikacijo trenerja A. 

Razloži se, da je vsebinsko poročilo povzetek poročil trenerjev iz sezone in da vodja 

panoge nima pristojnosti popravljanja poročil trenerjev. 

 

Po ponovni debati glede dela v pretekli sezoni, se predlaga potrditev poročila.  

 

Predsednik predlaga sklep, da se potrdi finančno in vsebinsko poročilo za sezono 

2020/2021. 

 

Za: 12 

Proti: 0 

Vzdržan: 0 

 

Sklep: Vsebinsko in finančno poročilo za sezono 2020/2021 je potrjeno. 
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3. točka: Vsebinski in finančni plan za sezono 2021/2022 

3.1. Planirana sredstva za sezono 2021/2022  

 

Predstavi se plan sredstev za novo sezono, kjer so že podane odločbe za MŠ D1, D2, in 

FŠ D1, D2 in OKS-OI22. Predvidena sredstva so vpisana za Infront, SSV in sponzorje. 

Skupna sredstva z upoštevanim ostankom pretekle sezone so v višini 565.855,00 €. Po 

delitvi 8/12+4/12 je plan porabe za sezono 21/22 v višini 522.953,06 €. 

 

 
 

 

3.2. Finančna razdelitev sredstev »pisarna«, za koordinacijo, popularizacijo 

in podporo športnikom v sezoni 2021/2022 

 

Plan sredstev SM Pisarna za sezono 21/22 

 

Razloži se, da so v administracijskih stroških pod točko »marketing« zajeta sredstva za 

plan stroškov (tekme Slo., izvedba in amortizacija Riglet in popularizacija), za kar ima 

vodja panoge 30 dnevni rok priprave plana porabe. Strošek avtomobilov predviden, kot 

v preteklosti in predstavljena višja sredstva za mednarodne odnose (FIS kongresi,..) 
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Dodatna postavka v finančnem planu je podpora športnikom, kjer je planiran strošek 

oblačil za športnike ter sofinanciranje programa D5, v kolikor bo odobren s strani MŠ. 

Plan D5 zajema novo štoparico, ALU vratica/štart, računalniško opremo in foto opremo. 

Dodatno so namenjena sredstva za nove kole, Alpin B ekipe. 

 

 

 
 

 

Plan delitev predvidenih sredstev 2/3 in 1/3 za sezono 21/22 

 

Sredstva skupaj za PAR in FS / 424.850,00 €                    

               

01.05. – 31.12.2021    283.233,33 €         

01.01. – 30.04.2022    141.616,66 €         

    

   od 1.5.do 30.12.2021.         od 1.1.do 30.5.2022.          Skupaj 

Paralelne discipline      €135.224,11   €80.150,66     €216.870,04 

Prosti slog        €139.713,99                 €68.266,01      €207.980,00  

 

V skupni vrednosti zgoraj omenjenih sredstev je planirana vzpostavitev treh regijskih 

centrov. Vzhodna, zahodna ter severna regija, kjer bomo razvili skupno delo najmlajših 
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deskarjev slovenije. Dodatno se del sredstev namenja tudi za zagon mladinske ekipe, 

katero bomo podprli na Svetovni Rookie turneji (SRT). 

 

Sredstva za reg. Centre in podporo za SRT se po trenutnem planu pridobivajo iz skupnih 

sredstev prostega sloga v višini 27.000,00 eur, kar pa bi morali deliti po namembnosti 

oziroma specifiki deskarjev in se bo upoštevalo v novi sezoni pri Alpin sredstvih. 

 

 

3.3. Trenerska sestava v sezoni 2021/2022 
 

V Alpin, kot tudi v ekipi Prostega sloga v prihodnji sezoni namenjamo večjo podporo 

športnikom s kadrovskega, finančnega in infrastrukturnega vidika. Tako smo za boljše 

delo trenerjev in z željo koncentracije podpore na športnike podprli dodatne kadre tako v 

A kot v B ekipah. 

 

Prosti slog: 

• Glavni trener: Matevž Pristavec 

• Drugi trener: Anej Miglar 

• Pomožni trener: Domen Bizjak  

 

Alpin: 

• Trener A: Izidor Šuštaršič  

• Pomočnik A: Matic Tratnik 

 

• Trener B: Sebastjan Weber 

• Pomočnik B: TBD (predlaga SW)  

 

• Serviser: Dare Centrih  

 

Plan dela  

- ekipi Prosti slog, kjer Matevž Pristavec ostane glavni trener in operativno vodi prosti 

slog. Drugi trener Anej Miglar pokriva B ekipo in tretji trener Domen Bizjak pokriva 

treninge, ko sta A in B trener na tekmah (predvideno cca.: 30 dni). Delo trenerjev po 

programu z dodatnim »šolskim« testiranjem pred in po počitnicah. Dodatno v planici 

postavljen tudi rail za treninge športnikov A in B ekip. 
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- ekipi Alpin, kjer je Izidor Šušteršič kot A trener, ki tudi operativno vodi A ekipo. V 

pripravljalnem obdobju skupaj s trenerjem B organizirata skupne treninge v obsegu 10 

dni (Moeltal ali Kaunertal). Prisoten tudi Serviser.  

 

Alpin A trener razpisuje treninge za vse športnike (A in B Alpin) ekipe ter jih vabi k 

skupnemu delu. Na treningih dela s športniki brez izjem in za vse športnike enako. Kadar 

je na treningih prisotnih več športnikov A ekipe med njimi žrebajo za štart ali delajo po 

načelu rotacije. A trener je zadolžen za meetinge na tekmah WC in tako deli vsem 

športnikom napotke, kot ureja vsem vse potrebno za nastope. 

 

Pomočnik A (PA) je planiran za 100 dni prisotnosti na snegu. Pomočnik A je na voljo vsem 

športnikom A in B ekipe, ko so na tekmi/treningu. Na tekmi/treningu je na voljo trenerju 

in mu pomaga pri organizaciji z željo doseganja boljših rezultatov. PA po treningih 

organizira tudi fizične priprave in skrbi za razgibavanje športnikov kot potrebne 

fizioterapije.  

 

B trener razpisuje treninge za B ekipo. B ekipa dela samostojno in po planu B trenerja. 

Na treningih se jim lahko priključijo športniki A ekipe, vendar se ti prilagajajo programu 

dela in ne obratno. Po načelu rotacije omogoča vsem/vsakemu enkrat prvi štart. Skrbi za 

skupno delo in vrši treninge skladno s programom. V sezoni se planira nekaj dni na snegu 

v spremstvu DUDS kadra za korekcijo vožnje pri športnikih. B trener ima na voljo tudi 

svojega pomočnika za omejen obseg prisotnosti. To je za treninge, ko ni prisoten serviser, 

duds kader ali če niso na skupnih treningih z A ekipo. 

 

Serviser je planiran za WC tekme in 30 dni v pripravljalnem obdobju, skupaj v planu 80 

dni prisotnosti. Predvideno je, da je v pripravljalnem obdobju dodeljen 1/3 skupnim 

treningom, 1/3 za delo v A ekipi in 1/3 za delo v B ekipi. Serviser je lahko prisoten na 

treningih, kadar sta prisotna najmanj dva temkovalca in po potrditvi plana vodje panoge. 

Delo serviserja je priprava desk za trening ali tekmo in ne nošenje desk tekmovalcem. 

Serviser, kadar je prisoten na treningu ali tekmi, je tudi na voljo trenerju za ostale naloge, 

ki mu jih določi trener.  
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3.4. točka: Sestava reprezentance v sezoni 2021/2021 

 

Predstavi se sestavo reprezentance Alpin in Prosti slog A,B in mladinske B ekipe. 

 

Alpin A in B reprezentanca 

 
 

Prosti slog A, B in B mladinska reprezentanca 

 

 
* Pri Alpin rep. je »glavni trener« B ekipe, B trener. 

 

S tem je vsebinski in finančni plan za sezono 2021/22 predstavljen. 

Po predstavitvi trenerske sestave je zadovoljstvo s planom dela, tudi pri predstavnikih - 

Alpin B ekipe. Omeni se tudi, da bo odbor imenoval strokovni svet (SV) za Alpin in FS, 

kjer bodo za vsak SV imenovani trener 1xA ,1xB , vodja panoge in zunanji sodelavec. 
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Glavne naloge SV bodo določene, ena teh pa bo tudi, odločitev prisotnosti B trenerja na 

WC tekmah v specifičnih primerih. 

 

Predsednik predlaga, da se potrdi finančni in vsebinski plan za sezono 2021/2022. 

 

Za: 13 

Proti: 0 

Vzdržan: 0 

 

Sklep: Finančni in vsebinski plan za sezono 2020/2021 je potrjen. 

 

4. točka: Predlog pravilnika za organizacijo tekem 

 

Ker panoga nima pravilnika za organizacijo tekem in bo koristil namenu boljše 

organiziranosti tekem in medijske odmevnosti pred in po tekmah. Dodatno so opredeljena 

pravila in odgovornosti za in na tekmovanjih v normalnih pogojih ter v izrednih pogojih 

(kot npr.:COVID). 

 

Pripravljen pravilnik se posreduje vsem navzočim v pregled po e-pošti, za morebitne 

popravke in se naknadno potrdi. 

 

5. točka: Razno 

Pod točko razno so bili podani predlogi klubov: 

 

1. Popravek glasovnice  

2. Predlog dela Alpin B Ekipe g. Glavan 

 

Ob 19.05 je zbor klubov končan. 

 

 

Overovatelj: 

Iva Polanec 
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