Smučarska zveza Slovenije - združenje smučarskih panog
Panoga za alpsko smučanje
Podutiška 146
1000 LJUBLJANA
Ljubljana, 08.05.2019

ZAPISNIK
4 seje Odbora panoge za alpsko smučanjeSmučarske zveze Slovenije – združenje smučarskih panog,
dne sreda 06.05.2019 ob 17.00 uri v prostorih SZS, Podutiška 146, Ljubljana.

Prisotni: Iztok Klančnik, Miha Verdnik, Gregor Benedik, Damijan Paščinski, Uroš Zupan, Marko
Arnež, Vinko Novak, Jože Bizjak, Marko Bucik, Franko Šadl,
Odsotni: Janez Dekleva, Boštjan Tancer, Janez Bijol, Nina Pirnat, Matjaž Kranjc,
Ostali prisotni: Maruša Nolimal, Boštjan Anderlič, Roman Šturm, Peter Pen, Klemen Bergant,
Denis Šteharnik, Igor Zagernik, Aleš Roglej, Aleš Piber, Janez Slivnik, Mitja Valenčič in novinarji

Začetek ob 17.00 uri. Zaključek ob 18.30 uri.
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Uvod in pregled zapisnika zadnje seje Odbora ter potrditev dnevnega reda; I. Klančnik
Predstavitev poročil alpskih reprezentanc za sezono 2018/19; Grega Benedik
Poročilo moški program;Klemen Bergant, Peter Pen;
Poročilo ženski program; Denis Šteharnik
Poročilo program otrok in mladine; Boštjan Anderlič
Poročila stalnih delovnih teles;
Predstavitev finančnega poročila za sezono 2018/2019; Miha Verdnik
Predstavitev finančnega načrta za sezono 2019/2020; Miha Verdnik
Predstavitev načrtov alpskih reprezentanc za sezono 2019/20; Grega Benedik
Moški program; Klemen Bergant, Peter Pen;
Ženski program; Janez Slivnik
Program otrok in mladine; Boštjan Anderlič
Razno
Vloga kluba za članstvo v panogi za alpsko smučanje
Potrditev datuma sklica Zbora panoge in dnevnega reda zbora (20.05.2019)

Po dnevnem redu:
Ad1: Uvod in pregled zapisnika 2 seje Odbora ter potrditev dnevnega reda;
Predsednik panoge je uvodoma povzel zapisnik 3. seje Odbora in predstavil dnevni red 4. seje
Odbora. Po predstavitvi dnevnega reda in pregleda zapisnika zadnje seje Odbora je predsednik
panoge podrobneje pojasnil potek in razloge za sklic seje za katero so bili predložena poročila za
preteklo sezono in načrti za sestavo ekip in uvrstitev v reprezentančne ekipe.
Sklep 1: Dnevni red je soglasno potrjen.
Sklep 2: Zapisnik 3. seje je soglasno potrjen.

Ad 2: Predstavitev poročil alpskih reprezentanc 2018/2019; G. Benedik
Pri obravnavi te točke dnevnega reda je predsednik strokovnega sveta povzel vsebino številnih sej
strokovnega sveta in odprl razpravo, ter povabil prisotne da morebitna vprašanja naslovijo
neposredno na prisotne trenerje. V razpravi so sodelovali vsi prisotni člani Odbora. Po koncu razprave
je Odbor sprejel sklep:
Sklep 3: Predstavljena poročila panoge za alpsko smučanje so primerna za obravnavo in sprejem na
Zboru panoge.

Ad 3 in 4: Predstavitev finančnega poročila za sezono 2018/2019 in
Predstavitev finančnega načrta za sezono 2019/2020; Miha Verdnik
Predsednik panoge predlaga da se združita točki 3 in 4 dnevnega reda s čimer se prisotni strinjajo.
Vodja panoge povzame plan in dejansko porabo na podlagi finančnega toka po ekipah za sezono
2018/2019, ter predstavi finančni načrt za sezono 2019/2020. Predsednik panoge povabi prisotne k
razpravi. V razpravi sodelujejo vsi prisotni člani Odbora.
Sklep 4: Predstavljeno finančno poročilo in finančni načrt panoge sta primerna za obravnavo in
sprejem na Zboru panoge.

Ad 5: Predstavitev načrtov alpskih reprezentanc za sezono 2019/2020; Gregor Benedik
Predsednik strokovnega sveta poudari, da so načrte ekip pripravili trenerji v skladu s kadrovskimi
menjavami in razpoložljivimi sredstvi. Prisotne povabi k razpravi v katero vključi tudi vse glavne
trenerje.
Sklep 5: Odbor panoge se je seznanil s predstavljenimi načrti alpskih reprezentanc in jih ocenil za
primerne za obravnavo in sprejem na Zboru panoge.

Ad 5: Razno; Iztok Klančnik
5.1 Vloga kluba za članstvo v panogi za alpsko smučanje
Predsednik panoge prisotne seznani z prošnjama SD Gače in SK Pohorje za včlanitev v panogo.
Sklep 6: Odbor panoge se seznani z vlogama in oceni da sta primerni za obravnavo in sprejem na
Zboru panoge.

5.2 Potrditev datuma sklica Zbora panoge in dnevnega reda zbora (04.06.2019)
Predsednik panoge predlaga datum Zbora panoge v torek 04.06.2019 ob 17.00 uri v sejni sobi SZS
in predstavi dnevni red Zbora panoge.
Sklep 7: Odbor panoge se seznani z dnevnim redom Zbora panoge in datumom seje.

Zapisal: Roman Šturm

Iztok Klančnik, MBA
Predsednik panoge za alpsko smučanje

