Osnutek Gradiva za Zbor,verzija 4.2

Na osnovi 17. člena (in drugih sorodnih členov) Statuta Smučarske zveze Slovenije - Združenja smučarskih
športnih panog je Zbor panoge za alpsko smučanje na seji, dne 05.11.2015 sprejel

POSLOVNIK
o delu panoge za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije - Združenju smučarskih športnih
panog

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Poslovnik ureja vizijo, poslanstvo, delokrog, organiziranje in način dela panoge za alpsko smučanje, ki je kot
samostojna panoga vključena v Smučarsko zvezo Slovenije - Združenje smučarskih športnih panog (SZS).
Člani panoge so društva, ki opravljajo dejavnost s področja alpskega smučanja in z njimi povezanimi športi ter
izpeljankami, ki jih definira ta poslovnik.
Klubi in društva se z vstopom v članstvo panoge za alpsko smučanje združujejo v regije preko območij, v katera
geografsko spadajo.
2. člen
Za člane panoge za alpsko smučanje veljajo splošna določila Statuta SZS, o statusnih določbah, namenih in
ciljih delovanja in članstvu v SZS.
VIZIJA, POSLANSTVO, DOLGOROČNI CILJI IN DELOKROG PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
VIZIJA
3. člen
Alpsko smučanje skozi preglednost poslovanja, urejenost razmer, boljše športne rezultate in pozitivnejšo
podobo v javnosti pridobi veljavo kot eden najpopularnejših tekmovalnih (posebej med otroci in mladostniki) in
rekreativnih športov v zimskem obdobju v Sloveniji ter eden od gonil turističnega razvoja in poslovne promocije
v Sloveniji.
POSLANSTVO
4. člen
Panoga za alpsko smučanje Smučarske zveze Slovenije je vodilna organizacija pri razvoju in delovanju
alpskega smučanja v Sloveniji, vodi razvoj, promocijo in združuje vse subjekte, ki imajo tekmovalni,
organizacijski, poslovni ali kak drugačen interes v delovanju in razvoju alpskega smučanja.
Namen in cilji združevanja klubov in društev v panogo za alpsko smučanje pri SZS:
 Skrb za razvoj alpskega smučanja,
 izvajanje enotnega tekmovalnega sistema na podlagi sprejetih strategij razvoja alpskega smučanja,
 zagotovitev materialnih in strokovnih pogojev za delovanje reprezentanc alpskih disciplin,
 uresničevanje skupnih interesov na področju alpskega smučanja,
 popularizacija in razvoj množičnega in vrhunskega smučarskega športa skozi izvajanje strokovnih
nalog,
 skrb za usposabljanje strokovnega kadra,
 zastopanje in predstavljanje interesov Slovenije na področju alpskega smučanja v mednarodnem
prostoru,
 povezovanje z domačimi in tujimi institucijami na področju alpskega smučanja,
 sodelovanje z drugimi organi Smučarske zveze Slovenije,
 organizacija mednarodnih tekmovanj.
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DELOKROG
5. člen
Panoga za alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije skrbi za vrhunski, mladinski in otroški tekmovalni
šport, športno smučanje invalidov in masters smučanje ter je vodilna organizacija, ki vodi promocijo alpskega
smučanja v Sloveniji. V okvirih svojega delovanja v FIS in SZS predlaga odločitve državnih ustanov in združuje
interese smučarske industrije v Sloveniji.
Smučarski klubi in društva, ki skozi regije delujejo na področju Alpskega smučanja v Sloveniji, se primarno
ukvarjajo z razvojem otroškega smučanja in organiziranostjo rekreativnega ter tekmovalnega športnega
udejstvovanja otrok in mladine. Panoga za alpsko smučanje pri SZS skrbi za razvoj in delovanje tekmovalnega
mladinskega smučanja skozi NPŠŠC (Nacionalne panožne šolske in športne centre) ter za nemoteno delovanje
vrhunskega športa v reprezentančnih selekcijah.
Panoga za alpsko smučanje s svojim delovanjem skrbi za razvoj in izobraževanje trenerskega kadra, tako v
reprezentančnih selekcijah in NPŠŠC ter tako prenaša znanje na klubsko raven.
ORGANIZIRANOST PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
6. člen
Organiziranost panoge za alpsko smučanje se deli na tri dele:
 Vloga in organiziranost regij v panogi,
 organiziranost panoge za alpsko smučanje,
 strokovno organiziranost panoge za alpsko smučanje.
V tem poslovniku so opisane vloge, pristojnosti in odgovornosti organov panoge (zbor, odbor), predsednika
panoge (zbora in odbora) in delovnih teles odbora. Vloge posameznih delovnih mest (s pristojnostmi in
odgovornostmi vred) oz. funkcij – z izjemo tiste za predsednika panoge - so opisane v ločenem Pravilniku o
sistematizaciji panoge za alpsko smučanje.
VLOGA IN ORGANIZIRANOST REGIJ ZNOTRAJ PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
7. člen
Panogo za alpsko smučanje tvorijo štiri regije, od katerih je vsaka izmed njih razdeljena na tri območja, katera
združujejo klube in društva (glej 20. člen, Sestava odbora)
Vloga regij je da:
 Uresničujejo in promovirajo strategijo in cilje SZS ter panoge za alpsko smučanje na lokalnem nivoju,
 izvajajo funkcije strokovnega sveta, tekmovalne komisije ter komisije tehničnih delegatov in sodnikov v
skladu s tem poslovnikom na lokalnem nivoju,
 sodelujejo v skupnih akcijah s panogo za alpsko smučanje in posameznimi klubi (npr. otroške tekme,
druženje z aktivnimi tekmovalci članskih in mladinskih kategorij; prikaz tehnike smučanja, prikaz
organizacije treningov ipd.),
 na nivoju regij delujejo trenerji mladinskih in otroških programov.
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ORGANIZIRANOST PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
8. člen

DRUŠTVA ŠKOFJELOŠKO-KRANJSKEGA,
RADOVLJIŠKO-TRŽIŠKEGA IN BOHINJSKOGORNJESAVSKEGA OBMOČJA

DRUŠTVA MARIBORSKEGA, KOROŠKEGA IN
CELJSKO ZASAVSKEGA OBMOČJA
skrajšano VZH REGIJA

skrajšano ZAH REGIJA

ODBOR PANOGE ZA
ALPSKO SMUČANJE

DRUŠTVA NOTRANJSKEGA, JUŽNOPRIMORSKEGA IN SEVERNO-PRIMORSKEGA
OBMOČJA skrajšano NPR REGIJA

DRUŠTVA LJUBLJANSKEGA, KAMNIŠKODOMŽALSKEGA IN DOLENJSKEGA OBMOČJA
skrajšano CEN REGIJA
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STROKOVNA ORGANIZIRANOST PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
9. člen

STROKOVNI SVET

TEHNIČNI SODELAVEC PANOGE

VODJA PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
ALI PREDSEDNIK STROKOVNEGA
SVETA

STROKOVNI SODELAVEC PANOGE

VODJA MLADINSKIH
IN OTROŠKIH
PROGRAMOV

VODJA MOŠKIH
PROGRAMOV

VODJA ŽENSKIH
PROGRAMOV

ODGOVORNI TRENER
ZA SVETOVNI POKAL

ODGOVORNI TRENER
ZA SVETOVNI POKAL

PŠC VZH
3 trenerji

VODJA OTROŠKIH
PROGRAMOV

ODGOVORNI TRENER
ZA EVROPSKI POKAL

ODGOVORNI TRENER
ZA EVROPSKI POKAL

PŠC ZAH
3 trenerji

VZH
3 trenerji

ODGOVORNI TRENER

ODGOVORNI TRENER

C

C

PŠC CEN
3 trenerji

ZAH
3 trenerji

NPR 1 trener

CEN
3 trenerji

tehnične discipline

NACIONALNI PANOŽNI
ŠOLSKI ŠPORTNI
CENTER
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ORGANI PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
10. člen
Organi panoge so:
 Zbor panoge,
 Odbor panoge,
 Predsednik panoge
Zbor in Odbor panoge vodi predsednik (predsednik panoge).
Panoga za alpsko smučanje ima odgovorno osebo za strokovno vodenje panoge (v nadaljevanju besedila:
Vodja panoge za alpsko smučanje) določeno s statutom SZS (35 člen).
Za poslovanje, trženje panoge in smučarski sklad za alpsko smučanje je odgovorna oseba določena s statutom
SZS (33 člen).
Pri odboru panoge se oblikujejo tudi stalna in začasna delovna telesa.
Panoga ima tudi sekcije za carving, smučanje invalidov in masters, ki jih vodijo predsedniki sekcij.

ZBOR PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE

ODBOR PANOGE ZA
ALPSKO SMUČANJE

VODJA PANOGE
oz
PREDSEDNIK STROKOVNEGA SVETA

PREDSEDNIK PANOGE
ZA ALPSKO SMUČANJE

STROKOVNI SODELAVEC ODBORA PANOGE

PISARNA PANOGE

STROKOVNI SVET
PANOGE AS

STALNA DELOVNA TELESA

ODGOVORNA OSEBA PANOGE
in
SZS ZA TRŽENJE IN POSLOVANJE

TEHNIČNI SODELAVEC ODBORA PANOGE

STALNI ČLANI ODBORA
ZAHODNA REGIJA
(3 predstavniki )
SEKCIJE

TEHNIČNI DELEGATI IN
SODNIKI

CARVING

VZHODNA REGIJA
(3 predstavniki )

SMUČANJE INVALIDOV
KOMISIJA ZA
TEKMOVALNO
SMUČANJE in
HOMOLOGACIJO PROG
IN OBJEKTOV

CENTRALNA REGIJA
(3 predstavniki)
MASTERS SMUČARJI
NOTR. PRIM. REGIJA
(3 predstavniki)
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ZBOR PANOGE
11. člen
Zbor panoge je najvišji organ panoge za alpsko smučanje in ga sestavljajo predstavniki klubov in društev, ki so
se ob včlanitvi v SZS opredelili kot alpski smučarski klub oziroma društvo vključno s carvingom, smučanjem
invalidov in masters smučarji in se v Republiki Sloveniji organizirano ukvarjajo z alpskim smučanjem.
12. člen
Zbor odloča o vseh skupnih zadevah, določenih s tem poslovnikom.
Izključne pristojnosti Zbora so:
 Sprejema poslovnik in druge splošne akte Zbora za alpske discipline,
 sprejema Strategijo razvoja alpskih disciplin,
 sprejema pravilnik o delu Odbora za alpske discipline,
 voli in razrešuje predsednika panoge v skladu s poslovnikom,
 odloča o sprejemu in prenehanju članstva,
 potrjuje tekmovalni sistem,
 potrjuje tekmovalni koledar,
 potrjuje strategijo organizacije mednarodnih tekmovanj,
 potrjuje letne in okvirne srednjeročne načrte panoge in poročila disciplin:
o Letni delovni načrt,
o finančni načrt,
o finančno poročilo,
o način delitve presežkov prihodkov nad odhodki na predlog predsednika Zbora,
o poročila o delu discipline,
 sprejema oceno uspešnosti dela strokovnega vodja panoge, potrjuje druge strokovne podlage, ki so
potrebne za delovanje panoge za alpsko smučanje.
ČLANSTVO V ZBORU PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE
13. člen
Člani Zbora panoge za alpsko smučanje so društva, ki so se ob včlanitvi v SZS opredelili kot alpski smučarski
klub oziroma društvo vključno s carvingom, smučanjem invalidov in masters smučarji.
Za društva ustanovitelje SZS, ki se ukvarjajo z alpskim smučanjem, veljajo splošna določila statuta SZS o
statusnih določbah, namenih in ciljih delovanja ter članstvu v SZS.
14. člen
Društva pridobijo pravice in dolžnosti člana s sklepom Zbora pod pogojem, da izpolnjujejo naslednje pogoje:
 Da se društvo skladno z opredelitvijo ukvarja z alpskimi disciplinami,
 da ima društvo vsaj 10 članov,
 da imajo vsi člani kluba oziroma društva poravnano članarino SZS, kot jo opredeljuje statut SZS,
 da so tekmovalci, ki nastopajo znotraj panoge v alpskih disciplinah, evidentirani v seznamu tekmovalcev
panoge za alpsko smučanje ob začetku sezone ustrezno zavarovani in imajo opravljen zdravniški
pregled,
 da njihovi temeljni akti niso v nasprotju s tem poslovnikom,
 da imajo poravnane vse zapadle finančne in materialne obveznosti do SZS,
 da jih Častno razsodišče ni kaznovalo z začasnim odvzemom rednih članskih pravic,
 da strokovno delo v društvu opravljajo le osebe z ustrezno strokovno usposobljenostjo,
 da v primeru novih članov podpišejo pristopne izjave, s katerimi se zavežejo, da bodo pod enakimi
pogoji kot drugi redni člani ter skladno z določili tega poslovnika delovali v Zboru.
O sprejemu rednega člana v Zbor odloča Zbor na predlog Odbora.
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
15. člen
Pravice članov so:
 Da odločajo o članstvu v Zboru panoge za alpsko smučanje,
 da preko svojih predstavnikov sodelujejo pri delu in sprejemu odločitev v Zboru panoge za alpsko
smučanje,
 da so deležni strokovne in druge pomoči skladno s sklepi Zbora panoge za alpsko smučanje.
Dolžnosti članov so:
 Da po svojih sposobnostih prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Zbora panoge za alpsko smučanje,
 da spoštujejo poslovnik in pravila ter uresničujejo sklepe Zbora panoge za alpsko smučanje,
 da združujejo potrebna sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog Zbora panoge za alpsko
smučanje.
PRENEHANJE ČLANSTVA
16. člen
Članstvo v Zboru panoge za alpsko smučanje preneha:
 Z izstopom,
 z neizpolnjevanjem pogojev iz 14. člena,
 z izključitvijo na podlagi odločbe Častnega razsodišča, dokončno pa s sklepom skupščine SZS,
 s sklepom Zbora panoge za alpsko smučanje,
 s prenehanjem delovanja Zbora panoge za alpsko smučanje.
O izstopu odloča Zbor na predlog Odbora, ki temelji na pisni zahtevi člana o svoji nepreklicni volji, da izstopi iz
članstva Zbora za alpske discipline in dokazilu o poravnanih finančnih obveznostih do alpskih disciplin.
Članstvo preneha z izbrisom v primeru, da član ne izpolnjuje enega ali več pogojev za članstvo iz 14. člena tega
poslovnika. Ugotovitev okoliščin iz tega odstavka je v pristojnosti Odbora.
O izključitvi člana na predlog Častnega razsodišča odloča Zbor panoge za alpsko smučanje.

ODBOR PANOGE
17. člen
Odbor panoge je izvršni organ upravljanja, ki deluje med zasedanji zbora panoge za alpsko smučanje in mu za
svoje delo in odločitve tudi odgovarja. Mandat Odbora je enak olimpijskemu ciklusu.
18. člen
Odbor panoge je v obdobju med zasedanji zbora panoge pristojen, da razpravlja in odloča o vseh nalogah, ki jih
določa SZS in o katerih ga pooblasti zbor panoge ter o nalogah, o katerih se dogovorijo klubi in društva, ki se
ukvarjajo z alpskim smučanjem.
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NALOGE ODBORA
19. člen
Naloge Odbora panoge za alpsko smučanje so:
 Odbor obravnava in sprejema pripravo naslednjih dokumentov:
o Tekmovalni sistem,
o strategijo razvoja posameznih disciplin,
o strategijo organizacije mednarodnih tekmovanj,
o letne in okvirne srednjeročne načrte discipline,
o finančnega načrta in delitev sredstev znotraj alpskih disciplin (na predlog vodje panoge in
strokovnega sveta),
o v primeru rebalansa proračuna med sezono (na predlog vodje panoge in strokovnega sveta), če
mu tako pooblastilo podeli Zbor,
o druge strokovne podlage po naročilu Zbora.


Odbor z večino glasov vseh članov sprejema:
o Letni delovni načrt panoge,
o poročila o delu discipline,
o sprejema predlog predsednika panoge in Strokovnega sveta za imenovanje vodje panoge za
alpsko smučanje,
o oceno uspešnosti dela vodje panoge za alpsko smučanje,
o pravilnike o delu posameznih komisij,
o tekmovalni koledar,
o druge strokovne podlage za delovanje discipline.



Odbor z večino glasov prisotnih članov potrjuje:
o Cilje strokovnega sveta,
o druge sklepe strokovnega sveta vključno z imenovanjem odgovornih trenerjev in sestave
reprezentanc,
o sklepe delovnih teles Odbora,
o poročila organizatorjev mednarodnih tekmovanj,
o predloge vodje panoge, pobude klubov in posameznih članov SZS,
o druge strokovne podlage.

Sprejete dokumente iz 1. in 2. skupine alinej potrjuje Zbor panoge za alpsko smučanje.
Odbor panoge lahko za potrebe ugotavljanja finančnega stanja panoge za alpsko smučanje zahteva pojasnila
od osebe SZS ki je odgovorna za to področje skladno s statutom SZS.
Organizacijska, strokovna, logistična, informacijska in administrativno-tehnična dela za potrebe vodstva panoge,
Odbora in delovnih teles odbora opravlja pisarna panoge za alpsko smučanje.
Finančno-računovodska, pomožna in sorodna dela za panogo opravlja SZSv skladu s statutom.
Delovna mesta v pisarni panoge se na predlog predsednika panoge in vodje panoge določijo v skladu z
organizacijo in sistemizacijo delovnih mest pri SZS.

SESTAVA ODBORA
20. člen
Člani odbora z glasovalno pravico (skupaj 6 glasov):




Predsednik panoge za alpsko smučanje (1 glas, v primeru neodločenega glasovanja odloči
predsednikov glas),
Vodja panoge za alpsko smučanje ali predsednik strokovnega sveta (1 glas) ,
Trije predstavniki iz vsake regije tj. po en predstavnik vsakega območja:
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o

VZHODNA REGIJA
(tvorijo društva iz mariborskega, koroškega,celjsko-zasavskega območja, skupaj 1 glas),

o

ZAHODNA REGIJA
(tvorijo društva iz škofjeloško-kranjskega, radovljiško-tržiškega in bohinjsko-gornje savskega
območja, skupaj 1 glas),

o

CENTRALNA REGIJA
(tvorijo društva iz ljubljanskega, kamniško-domžalskega in dolenjskega območja, skupaj 1 glas),

o

NOTRANJSKO PRIMORSKA REGIJA
(tvorijo društva iz notranjskega, južno-primorskega in severno-primorskega območja, skupaj 1 glas)

Zgoraj našteti člani Odbora imajo glasovalno pravico, pri čemer ima vsaka regija skupaj 1 glas.
Člani Odbora brez glasovalne pravice:





Predsedniki stalnih delovnih teles:
o Predsednik strokovnega sveta,
o predsednik komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog,
o predsednik komisije tehničnih delegatov in sodnikov,
strokovni sodelavec panoge za alpsko smučanje,
predsedniki sekcij.

Na predlog predsednika panoge se odbor lahko odloči, da je predsednik strokovnega sveta hkrati tudi vodja
panoge za alpsko smučanje.
Po potrebi so na seje Odbora vabljeni tudi trenerji posameznih reprezentanc in drugi sodelavci alpskih disciplin
(vendar ti nimajo glasovalne pravice).
Predstavniki regij v odboru so odgovorni za:
 Usklajevanje stališč s predstavniki posameznih območij pred sejami odbora,
 obveščanje predstavnikov območij o sklepih, sprejetih na sejah odbora.
K kandidaturi članov Odbora AD SZS daje soglasje matični klub, s katerega predlagani član izhaja.
21. člen
Delo Odbora vodi predsednik panoge za alpsko smučanje. V primeru predsednikove odsotnosti Odbor vodi član
Odbora, ki ga določi predsednik.
V primeru, da posamezni član Odbora med trajanjem mandata odstopi, predlaga predsednik Odbora za alpske
discipline nadomestnega člana v skladu regijskim principom, kot ga predvideva 20. člen tega pravilnika.
PREDSEDNIK ZBORA IN ODBORA – PREDSEDNIK PANOGE
22. člen
V skladu z 21. členom statuta SZS se predsednika Zbora panoge voli na volilni skupščini SZS (skupaj s
predsednikom SZS). Svoji kandidaturi kandidati priložijo predlog vsaj polovice kandidatov s pravico glasovanja
za člane Odbora alpskih disciplin.
Evidentiranje kandidatov za predsednika Zbora poteka znotraj Zbora panoge za alpsko smučanje. Kandidat
(mandatar) za predsednika Zbora, ki ga predlaga društvo, mora v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ga
predpiše Zbor, posredovati Zboru oziroma društvom seznam kandidatov za sestavo Odbora.
Po izvolitvi v roku 30 dni izvoljeni predsednik Zbora alpskih disciplin imenuje preostale člane odbora, pri čemer
upošteva regijski princip organiziranosti panoge za alpsko smučanje.
Predsednika se voli za obdobje štirih let. Po koncu mandata je lahko ponovno izvoljen.
O pritožbah v zvezi z izvolitvijo predsednika Zbora odloča volilna komisija.
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23. člen
Predsednik Odbora je obenem tudi predsednik Zbora.
Za svoje delo predsednik odgovarja Zboru panoge za alpsko smučanje.
V odsotnosti ga nadomešča član Odbora, ki ga določi sam.
24. člen
Predsednik panoge je po funkciji član izvršilnega odbora SZS in zastopa interes alpskega smučanja v Sloveniji
tudi v vseh ostalih organih SZS.
Naloge predsednika panoge so še:
 Vodi in usklajuje delo organov panoge ter vodi seje Zbora in Odbora,
 sklicuje seje Zbora,
 podpisuje splošne akte,
 skupaj z regijskimi predstavniki v odboru skrbi za komunikacijo s klubi,
 direktorju SZS predlaga sklepanje pogodb z ostalimi zaposlenimi ter pogodbenimi delavci ob
upoštevanju določil stroke na področju strokovnih športnih pristojnosti (v skladu s 34. členom statuta
SZS),
 če je tako dogovorjeno z direktorjem SZS aktivno sodeluje pri pridobivanju novih pokroviteljev (v skladu
s 33. členom statuta SZS),
 imenuje člane strokovnega sveta panoge in jih predlaga odboru,
 opravlja druge naloge, ki jih določa pravilnik ali poslovnik panoge.
25. člen
Za trženje panoge za alpsko smučanje je odgovorna in pristojna SZS (v skladu s 33. členom statuta SZS).
Za javnost dela panoge za alpsko smučanje je odgovorna in pristojna SZS (v skladu s 34. členom statuta SZS).

DELOVNA TELESA ODBORA
26. člen
Zaradi učinkovitosti in racionalnega opravljanja svojih nalog imenuje odbor svoja stalna in začasna delovna
telesa.
27. člen
Stalna delovna telesa odbora so:
 Strokovni svet za alpsko smučanje (strokovni svet),
 komisija tehničnih delegatov in sodnikov(KTDS),
 komisija za tekmovalno smučanje in homologacijo.
28. člen
Predsednike stalnih delovnih teles imenuje Odbor na predlog predsednika in so praviloma izbrani za mandatno
obdobje, za katero je bil izvoljen predsednik Odbora.
29. člen
Za vodenje stalnega delovnega telesa predsednik pripravi pravilnik, iz katerega izhaja program organiziranosti,
postopek dela, pokrivanja potnih stroškov in stroškov izobraževanja ob upoštevanju posebnosti dela in nalog
komisije.
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30. člen
Predsednik odbora ima za proučitev posameznih strokovnih vprašanj ali za izvedbo posamezne naloge, ki ni v
pristojnosti stalnih delovnih teles pravico, da imenuje začasno delovno telo panoge, kateremu podrobno določi
vsebino zaupane naloge ali strokovnega vprašanja ter rok, v katerem mora biti delo končano. Delo začasnega
delovnega telesa vodi njen predsednik, ki ga imenuje predsednik panoge. Prav tako predsednik panoge imenuje
ostale člane tega začasnega delovnega telesa. Začasno delovno telo odda poročilo o svojem delu predsedniku
panoge, ta pa ga predloži odboru v potrditev. Če odbor poročila ne sprejme, lahko zahteva, da izvajalec poročilo
dopolni.
Začasno delovno telo predloži Odboru pisno poročilo o opravljenem delu in preneha z delom, ko le-ta to poročilo
sprejme. V kolikor Odbor poročila ne sprejme lahko zahteva, da izvajalec poročilo dopolni ali pa razreši
dosedanje in imenuje novo začasno delovno telo.
STROKOVNI SVET ZA ALPSKO SMUČANJE
31. člen
Strokovni svet panoge za alpsko smučanje je telo, ki postavlja in zasleduje izvajanje strategije stroke v
slovenskem alpskem smučanju.
Sestava:
 Predsednik,
 dva predstavnika AO,
 trije člani predstavniki stroke,
 odgovorni trenerji (moški, ženski, mladinski in otroški),
 predstavnik bivših vrhunskih tekmovalcev.
Njegove naloge in pristojnosti so:
 Natančno definira strokovna izhodišča v slovenskem alpskem smučanju,
 nadzira izvajanje programov posameznih reprezentanc,
 nudi stalen in neposreden stik ter strokovno pomoč odgovornim trenerjem reprezentanc,
 opravlja in rešuje naloge ter vprašanja, ki mu jih določajo odgovorni trenerji reprezentanc (reševanje
strokovnih problemov vezano individualno na posamezno reprezentanco),
 deluje preko vseh starostnih skupin, od vrhunskega do otroškega smučanja,
 določa kriterije za sestavo (strokovnega vodstva in reprezentantov) posamezne reprezentance za vsako
sezono sproti,
 rešuje druge naloge in vprašanja, ki mu jih določi predsednik oz. Odbor panoge,
 določi sistem odločanja v strokovnem svetu.
Na predlog predsednika Zbora alpskih disciplin Strokovni svet imenuje Odbor. Predsednik Zbora in Strokovni
svet Odboru skupaj predlagata trenersko ekipo. Po potrditvi trenerske ekipe na odboru alpskih disciplin direktor
SZS podpiše s posameznimi trenerji ustrezne pogodbe v okviru poslovnega načrta (v skladu s 34. členom
statuta SZS).
Predsednik strokovnega sveta za alpsko smučanje je strokovni vodja alpskih disciplin.
Za vodenje Komisije predsednik komisije letno pripravi in finančno ovrednoti program organiziranosti in
postopek dela, pokrivanja potnih stroškov in stroškov izobraževanja ob upoštevanju posebnosti dela in nalog
komisije.
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KOMISIJA ZA TEKMOVALNO SMUČANJE IN HOMOLOGACIJO PROG IN OBJEKTOV
32. člen
Sestava:
 Predsednik,
 strokovni vodja alpskih disciplin,
 strokovni sodelavec panoge,
 koordinator za prijavo in kontrolo izvedbe mednarodnih in domačih tekmovanj v Sloveniji ter objavo
rezultatov,
 predstavniki SZS v komisijah in podkomisijah FIS,
 predstavnik za homologacijo prog,
 predstavnik komisije tehničnih delegatov in sodnikov,
 dva predstavnika časomerilcev,
 en predstavnik iz vsake regije ( CEN, NPR, VZH in ZAH ). Predstavniki regij so določeni po regijskem
ključu, glede na predlog regij,
 odgovorni vodje posameznih programov (ženski, moški, mladinski in otroški).

Pristojnosti in odgovornosti:
 Sestava FIS koledarja tekem in prijava v FIS koledar do 15.8 za novo sezono in njegovo potrjevanje,
 sestava otroškega koledarja do 15.11. za novo sezono in njegovo potrjevanje,
 predstaviti klubom Protokol FIS tekmovanj – priprava organizatorjev za boljšo izvedbo tekmovanj,
 predstaviti klubom Protokol otroških tekmovanj – priprava organizatorjev za boljšo izvedbo tekmovanja,
 pregled prestopov tekmovalcev iz kluba v klub v spomladanskem in jesenskem roku ter ugotovitev
pravilnosti,
 obravnavanje sporov v primeru prestopov tekmovalcev iz enega društva v drugo,
 spremljanje izvajanja obeh koledarjev tekmovanj med sezono,
 sinhroniziranje izvajanja koledarja tekmovanj v primeru sprememb – SZS (FIS) – organizator in obratno,
 obveščanje koordinatorja tekmovanj na FIS o spremembah koledarja v skladu z aktualnimi pravili FIS,
 nadzor nad organiziranostjo in usposobljenostjo merilcev časov in njihovih naprav,
 priprava novosti in pravilnikov za homologacijo mednarodnih FIS prog,
 priprava novosti, pravilnikov in homologacij za domača tekmovanja nižjega ranga,
 vodenje registra homologiranih in pregledanih prog,
 skladno z interesi panoge za alpsko smučanje komisija pripravi tudi mnenje v primeru kandidatur za
financiranje gradenj oz. širitev smučišč s pripadajočimi objekti in napravami povezavi s smučarskimi
poligoni.
Za vodenje Komisije predsednik komisije letno pripravi in finančno ovrednoti program organiziranosti in
postopek dela, pokrivanja potnih stroškov in stroškov izobraževanja ob upoštevanju posebnosti dela in nalog
komisije.
KOMISIJA TEHNIČNIH DELEGATOV IN SODNIKOV
33. člen
Sestava KTDS:
 Predsednik,
 podpredsednik-koordinator regij,
 predstavnik SZS v podkomisiji FIS za TD (v kolikor ni v vlogi predsednika),
 člani:
o Vodja otroškega in mladinskega programa,
o po en predstavnik regije (CEN, NPR, VZH in ZAH),
o koordinator izobraževanj delegatov in sodnikov,
o strokovni sodelavec panoge.
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Naloge komisije:
 Skrbi za strokovno usposabljanje tehničnih delegatov in sodnikov, ki delujejo tako na mednarodnem kot
slovenskem nivoju,
 ureja položaj delegatov in sodnikov, njihov izbor, izobraževanje in napredovanje v okviru FIS,
Smučarske zveze Slovenije oziroma Panoge za alpsko smučanje,
 sodeluje pri organizaciji tekmovanj v Sloveniji,
 komisija vsako sezono določi TD in sodnike za domača tekmovanja v okviru SZS. Za vsa FIS
tekmovanja pa je potrebna stalna koordinacija z Mednarodno smučarsko zvezo glede prihoda tujih FIS
delegatov na naša tekmovanja in odhoda naših FIS delegatov na tekmovanja v tujini,
 KTDS predlaga višino nadomestil za delo delegatov,
 po sklepu predsedstva FIS na kongresu v Barceloni v juniju 2014 je bila predstavniku SZS v podkomisiji
tehničnih delegatov FIS in SZS podaljšana naloga koordinacije delegatov in njihovega izobraževanja v
18 državah regije (SLO/Balk/East Mediterranean), s tem pa je SZS zaupana tudi naloga kontrole
kvalitete tekmovanj FIS v širši regiji,
Za vodenje Komisije predsednik komisije letno pripravi in finančno ovrednoti program organiziranosti in
postopek dela, pokrivanja potnih stroškov in stroškov izobraževanja ob upoštevanju posebnosti dela in nalog
komisije.
PRENEHANJE ZDRUŽENJA
34. člen
Zbor za alpske discipline preneha z delovanjem:
 Će Zbor sprejme sklep o prenehanju združenja z dvotretjinsko večino glasov vseh predstavnikov
društev,
 če se število članov zmanjša pod dva.
KONČNE DOLOČBE
35. člen
V kolikor kakšna zadeva ni urejena v tem poslovniku, se za ureditev zadeve smiselno uporabljajo določbe
Statuta Smučarske zveze Slovenije.
36. člen
Ta poslovnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme zbor panoge in ga potrdi Izvršilni odbor Smučarske zveze
Slovenije.
37. člen
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se opravijo po enakem postopku kot velja za njegov sprejem.

Smučarska zveza Slovenije
Združenje smučarskih športnih panog
Panoga za alpsko smučanje
Predsednik Odbora in Zbora za alpsko smučanje
Iztok KLANČNIK, l.r.
Ljubljana, 05.11.2015
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