Smučarska zveza Slovenije - združenje smučarskih panog
Alpske discipline
Podutiška 146
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 18.05.2017

ZAPISNIK
8. seje Odbora panoge za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
dne ponedeljek 15. 05. 2017 ob 17.00 uri v prostorih SZS
Po dnevnem redu:
1. Uvod in potrditev dnevnega reda; Iztok Klančnik
2. Pregled zapisnika zadnje 7. seje Odbora; Iztok Klančnik
3. Predstavitev poročil alpskih reprezentanc za sezono 2016/17; Gregor Benedik
4. Predstavitev finančnega poročila za sezono 2016/2017; Miha Verdnik
5. Predstavitev finančnega načrta za sezono 2017/2018; Miha Verdnik
6. Predstavitev načrtov alpskih reprezentanc za sezono 2017/18; Gregor Benedik
7. Obravnava dokumentov SZS in Panoge za alpsko smučanje; Iztok Klančnik
8. Razno
Pričetek seje: ob 15.15 uri.
Prisotni člani Odbora:
Iztok Klančnik, predsednik panoge,Miha Verdnik, vodja panoge,
Za ZAH regijo: Grega Benedik, ASK Kranjska Gora , Janez Dekleva, SK Alpetour Škofja
Loka in Damjan Paščinski, SK Radovljica;
Za VZH regijo: Trivo Krempl, ASK Branik Maribor in Uroš Zupan, SD Unior Celje;
Za CEN regijo: Mitja Kumar, SD Novinar, Marko Arnež, SD Domžale in Vinko Novak, SK
Krka Rog Novo Mesto,
Za NPR regijo: Jožef Bizjak, Sport klub Dol Ajdovščina; Marko Milharčič, SK Markin in Marko
Bucik, SK Gorica, Nova Gorica;
Matjaž Kranjc, KTDS,

Odsotni člani Odbora:
Dušan Gorišek, Boris Debelak, SK Črna,
Ostali prisotni na seji Odbora:
Klemen Bergant, Peter Pen, Denis Šteharnik, Rasto Ažnoh, Boštjan Anderlič, Tone
Vogrinec, Roman Šturm,

Od 1/ Uvod in potrditev dnevnega reda; Iztok Klančnik
Uvodoma je predsednik Odbora Iztok Klančnik pozdravil prisotne in povabil novega
direktorja SZS Francija Petka, da je pozdravil prisotne člane Odbora.
Po nagovoru direktorja SZS so člani Odbora iz CEN regije seznanili Odbor panoge, da se je
na zadnjem sestanku regije spremenilo vodstvo CEN regije in da je predsednik regije Marko
Arnež, predstavnica ljubljanskega območja pa Nina Pirnat. V nadaljevanju je predsednik
pozval prisotne, da podajo pripombe oz predloge k predlaganemu dnevnemu redu.
Sklep 1: Odbor panoge se je seznanil s spremembo vodstva CEN regije
Sklep 2: Dnevni red je soglasno potrjen.

Od 2/ Pregled zapisnika in sklepov 7 seje Odbora; Iztok Klančnik
Ob predstavitvi zapisnika in pregledov sklepov zadnje seje so prisotni potrdili pregled
zapisnika in sklepe 7 seje Odbora.
Sklep 2: Zapisnik in sklepi 7 seje so soglasno potrjeni.

Od3/Predstavitev poročil alpskih reprezentanc za sezono 2016/17; G. Benedik
Predsednik strokovnega sveta panoge Gregor Benedik je prisotnim strnjeno povzel
predhodno posredovana poročila in pozval prisotne, če imajo pripombe oz želijo razpravljati
o poročilih vodij programov. Po krajši razpravi je Odbor sklep:
Sklep 3:Odbor panoge za alpsko smučanje se je seznanil s predstavljenimi poročili in
ocenil, da so primerna za obravnavo in potrditev na Zboru panoge.

Od4/in5/ Predstavitev finančnega poročila 16/17 in finančnega načrta 18/19; M. Verdnik
Vodja panoge Miha Verdnik je prisotnim podal ustno poročilo in načrt panoge o porabi
finančnih sredstev in planiranih sredstvih za novo sezono in pri tem pojasnil, da je razlog za
tako poročanje v dejstvu, da še ni zaključnega obračuna za mesec april in maj in da bo po
tem poročilo in načrt za Zbor podan v pisni obliki naknadno.
Sklep 4: Odbor panoge se je seznanil s podanim finančnim poročilom 16/17 in
finančnim načrtom 18/19;

Od 6/ Predstavitev načrtov alpskih reprezentanc za sezono 2016/17; G. Benedik
Predsednik strokovnega sveta panoge Gregor Benedik je prisotnim strnjeno povzel
predhodno posredovane načrte in pozval prisotne vodje programov, da vsak posebej
podrobneje pojasni sestavo ekip in njihove programe. Po posameznih predstavitvah
odgovornih trenerjev in daljši razpravi je Odbor panoge sprejel sledeče sklepe:
Sklep 5 : Odbor panoge poziva člane strokovnega sveta, da se ponovno opredelijo do
statusov tekmovalca Pančurja.

Sklep 6 : Za pripravo dogovora o delovanju regijskih sredin PŠC, ki bodo ustrezale
pravnim normam Odbor panoge potrjuje člane delovne skupine v sestavi: Verdnik
Miha, Anderlič Boštjan, Šturm Roman, Pirnat Nina, Rok Toplak in Bizjak Jože.

Sklep 7 : Predlagane člane C reprezentance in njihove klube se pozove, da do 17.
maja odgovorijo glede svoje vključitve v ekipo. Rok za podpis pogodbe je 30.6.2017

Sklep 8 : Odbor panoge je potrdil Niko Radjenović za nosilko priprave in izvajanja
vsebin kondicijskih priprav reprezentanc.

Od 7/ Razno
Predsednik panoge Iztok Klančnik je prisotne seznanil o aktivnostih pri pripravi Pravilnika
o pravicah in dolžnostih tekmovalcev, ki je tudi po besedah Mihe Verdnika in Toneta
Vogrinca nujno potreben dokument za nadaljnje pogovore z opremljevalci in sponzorji
reprezentanc. Povedal je tudi, da je v pripravi nov Statut SZS, ki bo urejal organiziranost
NPŠZ in njenih članic-panog, katere bodo po sprejemu statuta dolžne uskladiti svoje
akte o delovanju panoge, da bodo skladni z novim statutom SZS, kar sovpada z Vizijo
panoge in njenimi pravilniki, kar bi lahko vzporedno oblikovali v končno podobo in
skladnost z dejansko organiziranostjo in potrebnimi dokumenti.
Sklep 9 : Odbor panoge se je seznanil s pravilnikom.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.
Priloge:
Zapisal: Roman Šturm
Iztok Klančnik, MBA
Predsednik panoge za alpsko smučanje

