25. sestanek Odbora za alpske discipline, 27.12.2013
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Zapisnik 25. seje Odbora za alpske discipline z dne 27.12.2013; SZS, Podutiška 146
Prisotni:
Janez Dekleva, Bojan Špik, Grega Benedik, Vinko Novak, Jurij Rupnik, Marko Arnež, Dušan
Gorišek
Odsotni:
Dušan Blažič, Marko Rataj, Gojmir Klinar, Matjaž Šarabon, 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 16.00 uri je bila ugotovljena prisotnost zadostnega števila članov za veljavno
odločanje. Začetek ob 16.00 uri. Zaključek ob 17.00 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 24. Seje AO; J. Dekleva
2. Pregled vlog za predsednika panoge za alpsko smučanje (nadaljevanje 24. seje Odbora
AD); J. Dekleva
3. Razno

Po dnevnem redu:

Od 1/ Uvod in potrditev zapisnika 24. Seje AO; J. Dekleva
Odbor se je seznanil z zapisnikom 24. seje AO. Člani Odbora niso podali nobenih pripomb, sprejel se
je
SKLEP 1: Zapisnik 24. Seje AO z dne 19.12.2013 je potrjen.

Od 2/ Pregled vlog za predsednika panoge za alpsko smučanje; J. Dekleva
Kandidacijski postopek evidentiranja kandidatov za volitve za predsednika Zbora panoge za
alpsko smučanje se je izvedel 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.
V skladu s sklepom 24. seje Odbora AD, kjer se je ugotovilo, 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, katerih rok za dopolnitev vlog je bil torek,
24.12.2013 do 24.00 ure, se je kandidata za predsednika panoge za alpsko smučanje pisno
obvestilo s Pozivom na dopolnitev vloge za kandidaturo za predsednika zbora z namenom
zagotovitve popolnosti vloge, dne 19.12.2013.
Predsednik Odbora AD in ostali prisotni člani so pregledali prejete pisemske pošiljke, prispele do
navedenega datuma in ugotovili ali sta vlogi ustrezno dopolnjeni in ali vsebujeta v sklepu
zahtevana dokazila, s katerim kandidat za predsednika panoge za alpsko smučanje izkazuje, da je
njegova vloga popolna.
G. Dušan Gorišek je podal obrazložitev, da so bile pravočasno in v roku oddane vse podpisane
izjave/soglasja (11), ki so bile navedene v njegovi kandidaturi za predsednika Zbora AD.
G. Jožef Bizjak je podal pisno obrazložitev v odgovoru na Poziv na dopolnitev vloge za
kandidaturo za predsednika zbora z namenom zagotovitve popolnosti vloge. Prisotni so ugotovili,
da zahtevanih soglasij ni poslal.
Prisotni so bili seznanjeni z dopisom SK Branik Maribor, predsednika Gorazda Bedrača, z dne
27.12.2013, v katerem predsednika Odbora AD obveščajo, da je v skladu s 14. členom statuta
Smučarske Zveze Slovenije in sklepom IO SK Branik edini predstavnik SK Branik Maribora v
kandidacijskem postopku za sestavo AO Marko Rataj. Vsa druga imena, ki se v tej zvezi pojavljajo
niso potrjena in predlagana s strani kluba SK Branik Maribor.
G. Bojan Špik je podal predlog kriterijev, ki bi jih po njegovem morali upoštevati pri potrjevanju
kandidatov za predsednika panoge za alpsko smučanje, kot so: članstvo predlaganega člana AO
na dan 19.12.2013 v klubu in delovanje kluba v regijski sredini, članstvo kluba v sistemu SZS, izpis
o uradnem zastopniku kluba/društva iz evidenc AJPES.
Po obravnavi kandidatur za predsednika Zbora za alpsko smučanje so člani sprejeli
SKLEP 2: Odbor AD ugotavlja, da sta vlogi SK Radovljica, g. Dušana Goriška in SK Alpetour, g.
Bojana Špika popolni in v skladu z razpisnimi pogoji. Vlogi se posreduje skupščini SZS.
SKLEP 3: Odbor AD ugotavlja, da vloga SD Ajdovščina, g. Jožefa Bizjaka ne ustreza razpisnim
pogojem in pogojem poziva za dopolnitev vloge. Vloga se posreduje v odločanje NO SZS ali IO
SZS, da odloči v skladu s prisojnostmi.
Odbor je sklepa soglasno potrdil.
Od 3/ Razno
-

Poziv za volitve častnega razsodišča SZS
Poziv, objavljen na spletni stani SZS, dne 24.12.2013, se posreduje klubom/društvom SZS.
Skladno z 22. členom veljavnega Statuta, ki ga je SZS sprejela na seji dne 3.7.2012 poziva
vse svoje člane (društva), da podajo predloge za kandidate za novo Častno razsodišče.
Rok za predloge klubov je 13.01.2013 do 8.00 ure.

-

Poziv za volitve NO SZS:

2

Skladno s Pozivom, objavljenim na spletni stani SZS, dne 24.12.2013 in v skladu s 27.
členom statuta skupščina izvoli iz vrst predstavnikov društev 3 člane. Kandidate za člane
iz vrst predstavnikov društev izberejo na zborih panog in sicer enega predstavnika AD,
enega predstavnika ND in enega predstavnika ostalih panog. Poziv za predlog člana NO
SZS se pošlje v korespondenčno izvolitev klubom / društvom alpskih disciplin. Končni rok
za potrditev izvolitve kandidata alpskih disciplin v Nadzornem Odboru SZS je 13.1.2014
do 7.00 ure.

Zapisnik: Petra Robnik
Predsednik panoge za alpsko smučanje
Janez Dekleva l. r.
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