Smučarska zveza Slovenije - združenje smučarskih panog
Alpske discipline
Podutiška 146
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 20.09.2017

ZAPISNIK
9. seje Odbora panoge za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
dne torek 19. 09. 2017 ob 17.00 uri v prostorih SZS
Po dnevnem redu:
1. Uvod in potrditev dnevnega reda ter pregled zapisnika zadnje 8. seje Odbora; I. Klančnik
2. Predstavitev finančnega poročila za sezono 2016/2017; Miha Verdnik, Katja Gril
3. Predstavitev finančnega načrta za sezono 2017/2018; Miha Verdnik
4. Pregled sklenjenih pogodb s tekmovalci člani reprezentanc. I. Klančnik, M. Verdnik
5. Dopolnitev poročila panoge za alpsko smučanje 2016/17; I. Klančnik, G. Benedik
6. Razno: -

Skupščina SZS (obravnava vsebin dnevnega reda)
Potrditev Nike Radjenović za članico strokovnega sveta panoge

Pričetek seje: ob 15.00 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: Boris Debelak, SK Črna, Trivo Krempl, ASK Branik Maribor, Uroš Zupan, SD Unior
Celje;
CEN: Nina Pirnat SK Olimpija, in Vinko Novak, SK Krka Rog Novo Mesto,
NPR : Jožef Bizjak, Sport klub Dol Ajdovščina;
KTDS, Matjaž Kranjc,
Odsotni člani Odbora:
Marko Arnež, SD Domžale, Marko Milharčič, SK Markin in Marko Bucik, SK Gorica, Nova
Gorica;
Ostali prisotni na seji Odbora:
Janez Šenk SK Olimpija, Franko Šadl SK Markin, Jurij Rupnik SK Javornik, Roman Šturm
SZS,

Od 1/ Uvod in potrditev dnevnega reda ter pregled zapisnika zadnje 8. 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 8 seje so soglasno potrjeni.

Od 2 in 3 Predstavitev finančnega poročila 16/17 in finančnega načrta 18/19; M.
Verdnik
Uvodoma je predsednik Odbora Iztok Klančnik pred obravnavo in sprejemanjem poročil
ponovil sklep Zbora panoge s katerim Zbor pooblašča Odbor, da obravnava in sprejme
Finančno poročilo in Finančni načrt panoge. V ta namen je pozval vodjo panoge Miho
Verdnika in vodjo računovodstva SZS Katjo Gril, da prisotnim podata pojasnila in razlago
poročil, katera so bila predhodno posredovana članom Odbora. Po predstavitvi, daljši
razpravi in pojasnilih so prisotni člani Odbora sprejeli sledeče sklepe:
Sklep 4 : Odbor panoge je potrdil finančno poročilo 2016/2017 panoge za alpsko
smučanje;
Sklep 5 : Odbor panoge je potrdil finančni načrt 2017/2018 za alpsko smučanje z
navodilom, da trenerji posameznih ekip za namen racionalizacije programov
posredujejo Strokovnemu svetu panoge pregled sredstev po posameznih ekipah.

Od 4/ Pregled sklenjenih pogodb s tekmovalci člani reprezentanc. M. Verdnik
Vodja panoge Miha Verdnik je prisotnim pojasnil kako je potekal postopek priprave pravilnika
o pravicah in dolžnostih tekmovalcev, ki je bil osnova za sklepanje pogodb s tekmovalci člani
reprezentanc. Povedal je, da so podpisane pogodbe z vsemi tekmovalci člani reprezentanc
vključno s Ilko Štuhec. Po razpravi in pojasnilih vodje panoge in predsednika panoge je
odbor sprejel sklep.

Sklep 6 : Odbor panoge se je seznanil s poročilom o sklenjenih pogodbah s
tekmovalci člani reprezentanc.

Od 5/ Dopolnitev poročila panoge za alpsko smučanje 2016/17; G. Benedik
Uvodoma je predsednik Odbora Iztok Klančnik pred obravnavo in sprejemanjem dopolnjenih
poročil ponovil sklep Zbora panoge s katerim Zbor pooblašča Odbor, da obravnava in
sprejme dopolnitev poročil predsednika panoge in predsednik strokovnega sveta panoge. V
ta namen sta bili v naprej posredovani dopolnitvi poročili.
Gregor Benedik je prisotnim strnjeno povzel predhodno posredovano poročilo strokovnega
sveta in ob tem pozval, da potrdijo Niko Radjenović, ki je nosilka priprav in izvajanja vsebin
kondicijskih priprav reprezentanc za novo članico strokovnega sveta.

Sklep 7 : Odbor panoge je sprejel dopolnitve poročila panoge za alpsko smučanje in
potrdil Niko Radjenović za članico strokovnega sveta panoge.

Od 6/ Razno
Predsednik panoge Iztok Klančnik je prisotne seznanil o nameri in razlogih vodstva SZS po
manjših spremembah obstoječega statuta SZS. V ta namen je prisotne pozval, da alpski
klubi na sredini skupščini podprejo predlog sprememb statuta. Povedal je tudi, da namerava
predsednik SZS Enzo Smrekar ob svoji kandidaturi predstaviti nov Statut SZS, ki bo urejal
organiziranost SZS in njenih članic-panog, katere bodo po sprejemu statuta dolžne uskladiti
svoje akte o delovanju panoge, da bodo skladni z novim statutom SZS.
V razpravi so prisotni izrazili nestrinjanje z načinom seznanjanja s spremembami statuta, ki
ni omogočal pravočasne in vsebinske razprave.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.
Zapisal: Roman Šturm
Iztok Klančnik, MBA
Predsednik panoge za alpsko smučanje

