
 
ZAPISNIK 3. REDNE SEJE ZBORA KLUBOV PANOGE SMUČANJE 
PROSTEGA SLOGA 
 
3. 6. 2019, v prostorih Smučarske zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana 
 
 

1. Prisotni: 

Primož Haberman (SK Vuzenica), Aleš Špan (ŠD Grbina), Matija Krišelj (ASK Triglav Kranj), 

Roman Vidovič (SD 1080 Ljubljana), Marko Klančar (SAK Kranj) in Matevž Stanovnik (FIS 

predstavnik). 

Seja Zbora klubov smučanja prostega sloga se je pričela 04.06.2019 ob 17.10 uri. 

 

Sklep 

Glede na prisotno število predstavnikov klubov je ugotovljeno, da je Zbor klubov smučanja 

prostega sloga sklepčen. 

 

2. Dnevni red: 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:  

1. Potrditev zapisnika 2. redne in 3. dopisne seje Zbora klubov panoge smučanje prostega sloga  

2. Vsebinsko poročilo za sezono 2018/2019  

3. Finančno poročilo za sezono 2018/2019  

4. Vsebinski plan za sezono 2019/2020  

5. Finančni plan za sezono 2019/2020  

6. Razno 

 

Sklep 

Predlagani dnevni red seje Zbora klubov smučanja prostega sloga je bil soglasno sprejet. 

 

 

 

3. Vsebinska predstavitev po točkah dnevnega reda 



- Roman Vidovič predstavi vsebino vezano na 1. točko dnevnega reda. Predstavi vse akcije, 

ki so bile skozi sezono potrebne za nemoteno delovanje panoge.  Izpostavi zamenjavo 

kombija SKI 01, ki ni več varen za prevoz tekmovalcev na treninge in tekmovanja.  

- Sklep kombi ski 01  je potrebno čimprej prodati in začeti aktivnosti pri nabavi novejšega 

kombija (Ford…) 

- Primož Haberman predstavi delo na področju smučarskega krosa. Izpostavi, da program 

ni bil izpeljan po načrtih, predvsem zaradi vremenskih pogojev. V prihodnji sezoni bo delo 

usmerjeno predvsem v pridobitev novih smučarjev/tekmovalcev smučarskega krosa. 

Organizirali bodo tekmovanje FIS na smučišču Kope. 

- Roman Vidovič predstavi delo na področju nove šole. Izpostavi uspešno menjavo 

generacije, nekaj odličnih rezultatov v pretekli sezoni. Tekmovalci so se udeležili 

tekmovanj EC, FIS, DPR in JWC, kjer se je Jošt Klančar uvrstil v finale discipline BIG AIR 

in s tem pridobil status perspektivnega razreda kategoriziranih tekmovalcev pri OKS. 

Glede na finančna sredstva sta Maj Štirn in Žiga Kovačič predlagana kot osebi, ki bosta 

na tekmovanjih odigrala vlogo trenerja in tekmovalca in bosta imela plačane stroške. Delo 

bo usmerjeno predvsem v pridobitev kategorizacij perspektivnega razreda. V novi sezoni 

bodo štela 4 tekmovanja za skupno uvrstitev EC. Pridobitev perspektivnega razreda 

zahteva uvrstitev v TOP 32 skupnega seštevka EC. Pričeli bomo s treningi na trampolinih, 

vodnih skakalnicah, zračno blazino in potem še na snegu. 

- Marko Klančar predstavi delo na področju prosti slog – otroci. Izpostavi akcijo Smučajmo 

Freestyle, ki je bila izpeljana v pretekli sezoni. Namen je pridobivanje novih smučarjev 

prostega sloga in druženje s člani izbrane vrste. Zaradi težav z vremenom akcija ni v celoti 

dosegla zastavljenih ciljev, zato smo si zastavili nalogo, da akcijo v naslednji sezoni 

nadgradimo na višjo raven. Nova ideja je delna izvedba akcije Smučajmo Freestyle na 

poligonu ob skakalnici v Kranju. 

Kot predlog je bilo sprejeto tudi to, da vsak klub organizira eno akcijo Smučajmo Freestyle 

in to v disciplini s katero se klub ukvarja prednostno. Izvedli bomo korespondenčno sejo 

klubov, kjer se bomo dogovorili o vseh podrobnostih, obenem pa postavili termin za 

sestanek v mesecu septembru. Na tem sestanku pa bi postavili datume, organizatorje in 

lokacije akcije Smučajmo Freestyle za sezono 2019/20. 

 



Matevž Stanovnik poda poročilo iz FIS kongresa v Dubrovniku, kjer predstavi novosti in 

spremembe v smučanju prostega sloga. 

 

- Roman Vidovič predstavi Finančno poročilo za sezono 2018/19 in Finančni plan za sezono 

2019/20 

 

Sklep 

Vsa poročila in plani za delo v smučanju prostega sloga so bili sprejeti in potrjeni. 

 

4. Razno: 

- Pod točko razno izpostavimo delovanje akcije Smučajmo Freestyle. V pogovor se vključi 

Aleš Špan, Roman Vidovič in Marko Klančar. Po burni razpravi se Aleš Špan (ŠD Grbina) 

odloči in ob 17.50 zapusti sestanek. 

 

Seja Zbora klubov smučanja prostega sloga je bila zaključena ob 18.40 uri. 

 

 

Zapisnikar      
Marko Klančar 

 

 

Roman Vidovič 
Predsednik panoge smučanja prostega sloga 
 

 


