Zapisnik ustanovne seje Odbora za alpske discipline z dne:21.04.2010, 16.00 do 17.20
Prisotni: Andrej Klinar, Jože Horvat, Gojmir Klinar, Marko Rataj, Karel Truglas, Kabaj
Aleksander, Vinko Novak za Matjaža Vrhovnika, Bojan Špik, Janez Dekleva, Aleš Vidic za
Gregorja Benedika , Marko Bucik, Franko Šadl, Jurij Rupnik, Tugo Marinček, Roman Šturm,
Jure Košir.
Ostali prisotni:
Hribar Zvone, Tadej Platovšek, Denis Šteharnik, Jože Gazvoda, Aleš Rogel, Luka Lipičar.
Po dnevnem redu:
1. Uvod- J. Košir
V uvodu je predsednik Odbora in Zbora za alpske discipline Jure Košir pojasnil prisotnim, da je
s potekom mandata starega predsednika Odbora in Zbora za alpske discipline in s sprejemom
poročila A. Ribnikarja na Zboru dne 7.4.2010 je potekel mandat tudi članom Odbora za alpske
discipline. Zato je skladno s poslovnikom o delu panoge za alpsko smučanje sklical ustanovni
sestanek Odbora za alpsko smučanje. Dosedanje predstavnike regij je predhodno prosil, da se v
dogovoru s predsedniki društev in klubov iz regij dogovorijo za tri predstavnike iz vsake regije
za delo v novem Odboru za alpske discipline v mandatnem obdobju 2010-2014.
2. Sestava odbora za alpsko smučanje - J. Košir
Odbor se je seznanil z evidentiranimi predstavniki regij in predsedniki komisij, ki so:
Štajersko Koroška regija:
1. Predstavnik mariborskega območja
Marko Rataj
2. Predstavnik koroškega območja
Jože Horvat
3. Predstavnik celjsko - zasavskega območja
Gojmir Klinar
Gorenjska regija:
1. Predstavnik škofjeloško - kranjskega območja
Janez Dekleva
2. Predstavnik radovljiško - tržiškega območja
Bojan Špik
3. Predstavnik bohinjsko - gornjesavskega območja
Grega Benedik
Centralno Dolenjska regija:
1. Predstavnik ljubljanskega območja
Mitja Kumar
2. Predstavnik kamniško-domžalskega območja
Marko Arnež
3. Predstavnik dolenjskega območja
Matjaž Vrhovnik
Notranjsko Primorska regija:
1. Predstavnik notranjskega območja
Franko Šadl
2. Predstavnik južno primorskega območja
Marko Bucik
3. Predstavnik severno primorskega območja
Jurij Rupnik
2.2 Evidentiranje predsednikov komisij
1. Strokovni svet za alpske discipline:
Miha Verdnik
2. Komisija za tekmovalno smučanje:
Tugo Marinček
3. Komisija sodnikov in tehničnih delegatov:
Sašo Kabaj
4. Komisija za homologacijo prog:
Andrej Klinar
Predsednik pododbora za carving in hitrostno smučanje:
Karli Truglas
Janez Dekleva je izpostavil vprašanje imenovanja predsednikov stalnih delovnih teles. Glede na
poslovnik, ki pravi, da predsednike stalnih delovnih teles imenuje Odbor, so se prisotni po daljši
razpravi strinjali s predlogom, ki ga je predstavil Jure Košir.
Sklep:
Prisotni so se seznanili s predstavniki regij v Odboru in imenovali predsednike stalnih delovnih
teles ter potrdili sestavo Odbora.

3. Smernice za delo Odbora za alpsko smučanje - J. Košir
Predsednik je prisotne seznanil z delom v Odboru, ki bo potekalo skladno s programom in
načrtom s katerim je kandidiral. V ospredje je postavil delo strokovnega sveta, ki se je že sestal
in se bo v bližnji prihodnosti še večkrat sestal in obravnaval posamezne načrte tako, da bo skupni
»Načrt alpskih disciplin za sezono 10/11« izdelan do delovnega sestanka Odbora, katerega
predlaga, da se ga izvede 25.05. S tem bo dovolj časa za obravnavanje in potrditev »Načrt
alpskih disciplin za sezono 10/11« na Zboru, ki naj bi bil sklican za 3 . 6. 2010.

Sklep:
Termin za naslednji sestanek Odbora, ki bo obravnaval predlog Načrta je 25.05.2010

4. Določitev termina in vsebine Zbora alpskih disciplin. - J. Košir
Predsednik Odbora je prisotne pozval, da v svojih sredinah obravnavajo »Načrt alpskih disciplin
za sezono 10/11«, ki bo dostopen na internetni strani SZS in ga potrdijo na Zboru, za katerega
predlaga, da se skliče 3 . 6. 2010.
Sklep:
Seja Zbora alpskih disciplin bo 3 . 6. 2010.

5. Razno.
• Janez Dekleva je izpostavil vprašanje glede Panožnega športnega in šolskega centra v
Kranju in s centrom povezanih nejasnosti glede na trenutno situacijo vpisanih, kateri
želijo pojasnila o nadaljnji usodi Panožnega centra glede na Načrt alpskih disciplin
2010/2011.
Po daljši razpravi je Odbor sprejel sklep, da Matjaž Šarabon v najkrajšem možnem času
(do konca meseca aprila) poda odgovor na njemu že posredovana vprašanja.
•

Gojmir Klinar je izpostavil interes upravljavcev po vzpostavitvi vadbenih poligonov na
Rogli.
Po razpravi, ko je Jure Košir pojasnil, da je del njegove kandidature tudi vprašanje
sodelovanja z žičničarji je Odbor sprejel sklep, da se vzpostavitev vadbenih poligonov
umesti v Načrt alpskih disciplin 2010/2011.

•

Zaključek sezone Pokljuka 14.05.2010 ob 15.00
Prisotni so bili seznanjeni o skupnem zaključku sezone, ki je v organizaciji SZS
namenjen vsem panogam z namenom, da se novi predsednik SZS g. Lovše sreča s
tekmovalci vseh disciplin ob koncu sezone.
Predsednik Odbora in Zbora
za alpsko smučanje
Jure Košir l.r

