24. sestanek Odbora za alpske discipline, 19.12.2013
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Zapisnik 24. seje Odbora za alpske discipline z dne 19.12.2013; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Bojan Špik, Grega Benedik, Vinko Novak, Marko Arnež, Jure Rupnik
Odsotni:
Dušan Blažič, Marko Rataj, Gojmir Klinar, Matjaž Šarabon, Dušan Gorišek, Tugo Marinček, Karel
Truglas, Vlado Makuc, Roman Šturm, Nina Pirnat, Jože Horvat, Mitja Kumar, Jurij Rupnik, Marko
Bucik, Mitja Dragšič, Roman Jakič, Matjaž Kranjc.
Po otvoritvi seje ob 16.15 uri je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje. Začetek ob 16.15 uri. Zaključek ob 18.00 uri.
Uvodoma je predsednik Odbora AD Janez Dekleva prisotne seznanil z dnevnim redom. Člani so
obravnavali in potrdili dnevni red.
Dnevni red je potrjen.

Dnevni red:
1. Uvod in potrditev zapisnika 23. Seje AO; J. Dekleva
2. Odpiranje vlog za predsednika panoge za alpsko smučanje; J. Dekleva
3. Razno
Po dnevnem redu:

Od 1/ Uvod in potrditev zapisnika 23. Seje AO; J. Dekleva
Odbor se je seznanil z zapisnikom 23. seje AO. Člani Odbora niso podali nobenih pripomb, sprejel se
je
1. Sklep: Zapisnik 23. Seje AO z dne 05.12.2013 je potrjen.

Od 2/ Odpiranje vlog za predsednika panoge za alpsko smučanje; J. Dekleva
Predsednik Odbora AD Janez Dekleva je uvodoma povzel vsebino poziva smučarskim klubom in
društvom v postopku evidentiranja kandidatov za predsednika Zbora panoge za alpsko smučanje.
Odbor AD se je seznanil z vsemi točkami Poziva in kriteriji, ki se upoštevajo v postopku
evidentiranja kandidatov pri pravilnosti vlog.
1. Postopek evidentiranja in kandidiranja za volitve predsednika Zbora panoge za alpsko
smučanje za mandatno obdobje 2014-2018 se prične z dnem 15.11.2013 in zaključi s
sprejemom kandidature, dne 19.12.2013 do 12. ure.
2. Kandidati, ki kandidirajo, morajo biti člani SZS, imajo ob vložitvi plačano članarino in morajo
ob kandidaturi predložiti dokazilo za to, ki ga pridobijo na SZS. V vlogi za kandidaturo

posredujejo program razvoja in delovanja panoge za alpsko smučanje v Sloveniji v novem
štiri letnem mandatnem obdobju, predlagajo sestavo tima strokovnih in vodstvenih kadrov
selekcij alpskih disciplin s predlogom organizacije.
3. Kandidat za predsednika Zbora panoge za alpsko smučanje mora svoji kandidaturi predložiti
poimenski seznam članov vsaj polovice članov Odbora panoge za alpsko smučanje.
V kandidacijskem postopku se bodo izvedli postopki kandidiranja in volitev skladno z veljavnimi
pravili SZS, vključujoč statut SZS, poslovnik o delu skupščine SZS, ter na podlagi sklepov IO SZS in
skladno s poslovnikom zbora panoge.
Člani Odbora AD so po obravnavi razpisnih pogojev skladno z 2. točko Poziva in 7 alinejo 24.
člena pravilnika za delo panoge za alpsko smučanje soglasno sprejeli
SKLEP: Kandidat za predsednika panoge za alpsko smučanje mora predlagati organizacijsko
sestavo strokovnega tima.
Odpiranje vlog za predsednika Zbora in odbora AD :
Predlagatelj
Kandidat
Čas, pravilnost vložitve
Član SZS
Program
razvoja
in
delovanja panoge
Predlog organizacije
Poimenski seznam članov
Odbora AD s pisnimi
soglasji

Sport Klub Dol Ajdovščina
Jožef Bizjak
da
da
da

SK Alpetour
Bojan Špik
da
da
da

SK Radovljica
Dušan Gorišek
da
da
da

da
Nezadosten
Ni pisnih soglasij

da
da

da
Nezadosten
Ni pisnih soglasij

Po obravnavi kandidatur za predsednika Zbora za alpsko smučanje so člani sprejeli
SKLEP: Ugotovi se, da obstaja dvom o popolnosti vlog, zato se pozove kandidata ki imata
pomanjkljive vloge – Sport Klub Dol Ajdovščina in SK Radovljica (Jožefa Bizjaka in Dušana
Goriška), da priložita pisna in osebna soglasja vseh predlaganih kandidatov za člane Odbora AD.
Rok za dopolnitev vlog je torek, 24.12.2013 do 24.00 ure.
Odbor je predlog soglasno potrdil. (Zahodna regija, centralna regija, notranjsko primorska regija
in predsednik odbora AD)
Od 3/ Razno
Člani Odbora AD točke razno niso obravnavali.
Zapisnik: Petra Robnik
Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r.
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