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ZAPISNIK
10. seje Odbora panoge za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
dne sreda 15. 11. 2017 ob 17.00 uri v prostorih SZS

Po dnevnem redu:
1. Uvod in potrditev dnevnega reda ter pregled zapisnika zadnje 9. seje Odbora; I. Klančnik
2. Predstavitev vmesnih poročil alpskih reprezentanc za sezono 2017/18; G. Benedik
3. Obravnava in potrditev kriterijev 18/19 in kriterijev za nastop na MSP Davos 2018;G. Benedik
3.1 Kriteriji za nabor reprezentantov v sezoni 2018/2019
3.2 Kriteriji za nastop na MSP Davos 2018
4. Koledar otroških in mladinskih FIS tekmovanj v Sloveniji; J. Dekleva
5. Razno
Pričetek seje: ob 17.00 uri. Zaključek seje: 18.15 uri
Prisotni člani Odbora:
Iztok Klančnik, predsednik panoge, Miha Verdnik, vodja panoge,
ZAH: Grega Benedik, ASK Kranjska Gora , Janez Dekleva, SK Alpetour Škofja Loka, Damjan Paščinski,
SK Radovljica;
VZH: Uroš Zupan, SD Unior Celje;
CEN: Nina Pirnat SK Olimpija, Vinko Novak, SK Krka Rog, Marko Arnež, SD Domžale,
NPR : Jožef Bizjak, Sport klub Dol Ajdovščina; Jurij Rupnik SK Javornik,
Odsotni člani Odbora:
Marko Bucik, SK Gorica, Nova Gorica; Boris Debelak, SK Črna, Trivo Krempl, ASK Branik Maribor,
KTDS, Matjaž Kranjc,
Ostali prisotni na seji Odbora: Roman Šturm SZS,

Od 1/ Uvod in potrditev dnevnega reda ter pregled zapisnika zadnje 9. seje Odbora;
Uvodoma je predsednik Odbora Iztok Klančnik pozdravil prisotne člane odbora in predstavnike
društev, ki so se udeležili seje Odbora. Po predstavitvi dnevnega reda in pregleda zapisnika zadnje
seje Odbora so bili sprejeti sklepi:
Sklep 1: Dnevni red je soglasno potrjen.
Sklep 2: Zapisnik in sklepi 9 seje so soglasno potrjeni.
Od 2/ Predstavitev vmesnih poročil alpskih reprezentanc za sezono 2017/18; G. Benedik
Uvodoma je predsednik strokovnega sveta Gregor Benedik pred obravnavo in sprejemanjem
vmesnih poročil ponovil, da se je strokovni svet pred Odborom sestal dvakrat in da so v tem času
odgovorni trenerji redno poročali o poteku priprav delu po ekipah. V ta namen sta bila v naprej
posredovana tudi oba zapisnika sej strokovnega sveta. Gregor Benedik je prisotnim strnjeno povzel
predhodno posredovana poročila vodij programov in ob tem pozval, da prisotni podajo mnenja oz
pripombe. Po krajši razpravi je Odbor sprejel sklep:
Sklep 3 : Odbor panoge se je seznanil s podanim poročilom predsednika strokovnega sveta panoge
za alpsko smučanje.
Od 3/ Obravnava in potrditev kriterijev 18/19 in kriterijev za nastop na MSP Davos 2018;G. Benedik
3.1 Kriteriji za nabor reprezentantov v sezoni 2018/2019
3.3 Kriteriji za nastop na MSP Davos 2018
Predsednik strokovnega sveta panoge Gregor Benedik je prisotnim povzel predhodno posredovane
kriterije v zapisniku sestanka strokovnega sveta, kjer so podrobneje navedeni. Člani odbora so se
seznanili s predstavljenimi kriteriji in pojasnili Gregorja Benedika in Mihe Verdnika ter sprejeli sklepa.
Sklep 4: Odbor panoge za alpsko smučanje je potrdil kriterije pod točko 3.1 in 3.2;

Od 4/ Koledar otroških in mladinskih FIS tekmovanj v Sloveniji; J. Dekleva
Predsednik tekmovalne komisije in komisije za homologacijo prog Janez Dekleva je prisotnim
predstavil in pojasnil Koledar otroških in mladinskih FIS tekmovanj v Sloveniji, ki jih je predhodno
obravnavala in za Odbor pripravila komisija.
Sklep 5: Odbor panoge za alpsko smučanje je potrdil koledarja pod točko 4;

Od 5 / Razno:
5.1 Članska izkaznica SZS (modra kartica)
Predsednik panoge Iztok Klančnik je prisotne spomnil na pismo SZS društvom, v katerem so člani
društev obveščeni o letni članarini, pogojih in veljavnosti Modre Kartice.
Pri tem je poudaril, da je plačilo članarine vsakega člana društva ne samo zakonska dolžnost vsakega
posameznika ampak predvsem samoumevno ravnanje pred začetkom nove sezone, kar še posebej
velja za funkcionarje in sodelavce, ki delujejo v Smučarski zvezi Slovenije. Katero kartico bo
posameznik izbral pa je odvisno od njegovega delovanja:

5.2 Razpis OKS za športnike iz socialno šibkejših okolij
Predsednik panoge Iztok Klančnik je povzel razpis OKS za športnike iz socialno šibkejših okolij, na
podlagi katerega bodo člani Odbora v svojem okolju pozvali društva, če imajo v svojih sredinah
športnike, katerim bi ta razpis lahko koristil.
5.3 Poročilo s seminarja TD (Maribor 10 in 11,nov)
Janez Dekleva je prisotnim povzel kratko poročilo Matjaža Kranjca z mednarodnega seminarja TD v
Mariboru, ki je bil po oceni Petra Gerdola, inšpektorja FIS izpeljali na zelo zadovoljivem nivoju.
Udeležili so se ga vsi SLO FIS delegati, 11 FIS TD iz tujine, 2 pripravnika in prvi dan tudi 15 SLO
državnih delegatov in predstavnikov organizatorjev tekmovanj.
V času seminarja sta uspešno opravila teoretično del izpita dva kandidata. Dokončno poročilo bo
objavljeno po prejemu poročila inšpektorja FIS.
5.4 Stališče panoge o optimalnem številu vadečih po starostnih skupinah
Za skupino dečkov in deklic kategorij U14 in U16 velja strokovno stališče, da je optimalno število med
6 in 8 športnikov v skupini, za kategorijo U18, U21 pa 4 do 6 športnikov v skupini.

Zapisal: Roman Šturm

Iztok Klančnik, MBA
Predsednik panoge za alpsko smučanje

