Ljubljana, 24.04.2018

ZAPIS
22. seje Strokovnega sveta za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
Ponedeljek 23.04.2018 z začetkom ob 17.00 sejna soba SZS, Podutiška 146, Lj.
Prisotni člani SS:
Gregor Benedik, Klemen Bergant, Denis Šteharnik, Peter Pen, Janez Dekleva, Nika Radjenović.
Ostali prisotni: Iztok Klančnik, Miha Verdnik, Roman Šturm
Konec seje: 19.30

Po dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje SS
Predsednik strokovnega sveta Gregor Benedik je uvodoma povzel pomembnejša izhodišča
za 21. sejo strokovnega sveta. Po pregledu točk dnevnega reda je predsednik strokovnega
sveta pozval prisotne, da podajo pripombe.
Na zapisnik zadnje 21 seje strokovnega sveta in na predlagani dnevni red 22. seje ni
pripomb.
2. Obravnava dopolnjenih poročil odgovornih trenerjev 17/18 (G. Benedik)
Člani strokovnega sveta so se seznanili z dopolnjenimi poročili D. Šteharnika in pisnim
poročilom mladinskega in otroškega programa in sprejeli sklep:
Odgovorne trenerje EC in C ekip ( R. Ažnoh, A. Glebov, I. Zagernik in A. Lukežič) se pozove,
da dopolnijo svoja poročila v skladu z sklepom k točki 2., 21.seje SS z dne 09.04.2018 in jih
do 26.04. posredujejo na mail gregor@rozle.si

3. Obravnava predlogov sestave ekip in vsebinskih programov za sezono 18/19
Člani strokovnega sveta so se pri obravnavi predlogov sestave ekip in vsebinskih
programov seznanili s predstavljenimi spiski vključenih tekmovalcev in tekmovalk ter
trenersko ekipo in sprejeli sledeče sklepe:
✓ Ženski program ( D. Šteharnik):
- Potrdi se način poimenovanja ženskih ekip tekmovalk: WC, EC, EC2 in C
- Odprto je še vprašanje izbora enega serviserja.
- Sestava ženske ekipe v predstavljeni verziji je potrjena

✓ Moški program tehnične discipline (K. Bergant):
- Sestava moške ekipe tehničnih disciplin v predstavljeni verziji je potrjena
- Odprto ostaja ime serviserja Rossignol
✓ Moški program hitre discipline ( P. Pen):
- Odprto je še vprašanje izbora kondicijskega trenerja in s tem angažma
Marušiča v EC ekipi.
- Sestava ekipe hitrih disciplin v predstavljeni verziji je potrjena
✓ Mladinski program ( K. Bergant v imenu B Anderliča ) :
- Člani strokovnega sveta so potrdili predstavljen predlog seznama tekmovalk in
tekmovalcev.
- Končni seznam bo obravnavan in predlagan po pogovorih s kandidati, ko bo izbran
glavni trener
✓ Otroški program ( R. Šturm):
- člani strokovnega sveta so potrdili predstavljen predlog seznama tekmovalk in
tekmovalcev ter regijskih trenerjev
- spisek se dopolni z vsebinskim programom in cilji programa
✓ Predlog sklepa k pravilniku o pravicah in dolžnostih tekmovalcev:
- Strokovni svet se je seznanil z predlogom dopolnila k pravilniku o pravicah in
dolžnostih tekmovalcev, ki ga je predstavil M.Verdnik in ga kot takega predlaga AO
v sprejem.
✓ Pregled financ panoge (M Verdnik):
Strokovni svet se je seznanil z predlogom finančnega načrta po ekipah, ki ga je
predstavil M.Verdnik in ga kot takega predlaga AO v sprejem.
Ob koncu razprave in po potrditvi načrtov načrtov ekip za sezono 2018 / 2019 z omenjenimi
pripombami, je strokovni svet sprejel sklep:
Vodje programov morajo najkasneje do 3 maja posredovati dokončne načrte s pripadajočimi
finančnimi plani ekip na naslov gregor@rozle.si in roman.sturm@sloski.si
Načrti morajo biti posredovani na enotnem obrazcu in vsebovati vse, s sklepom SS z dne
09.04.2018 določene točke.
4. Obravnava poročila o delu SS za sezono 17/18 (G. Benedik)
Gregor Benedik , predsednik strokovnega sveta

