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Spoštovani, 

Prihaja konec mojega 2.mandata na mestu Predsednika zbora in odbora za Alpsko smučanje. V zadnjem 

olimpijskim obdobju smo dosegli kar nekaj prebojnih rezultatov. Naj omenim finančno stabilnost panoge,  

omogočanje dobrih pogojev za treniranje vseh članov naših reprezentanc in dobro kemijo med strokovnim 

osebjem in tekmovalci. Naše najboljše smučarje čaka v mesecu februarju 2022 odhod na Olimpijske igre na 

Kitajsko. Vsi tekmovalci so za doseganje rezultatov zelo motivirani, tudi zaradi dejstva, da so v pretekli sezoni skoraj 

vsi dosegli osebne najboljše rezultate, kar je odlična osnova za dobre olimpijske rezultate.  

Alpsko smučanje ima v Sloveniji izredno tradicijo, zato je upravljanje s tem športom za vsakogar velika odgovornost. 

Trudili se bomo z vso odgovornostjo, zanosom in vero v zmago, da se bo naš šport še naprej razvijal, ostal eden 

izmed najbolj priljubljenih športov v Sloveniji, in da bodo imeli slovenski otroci številne vzornike med alpskimi 

smučarkami in smučarji tudi v bodoče.  

Da bi naše smučanje v naslednjem mandatu prešlo še na višji nivo profesionalizma, se bom v svojem naslednjem 

mandatu zavzemal za naslednje aktivnosti: 

 Priprava poligonov za trening. V aktualnem mandatu smo že pridobili javna sredstva za 7 topov. 400 zaščitnih 

mrež, 3 komplete za pripravo prog z vodo v skupni vrednosti 380.000€. Imamo tudi trajno sodelovanje z 

naslednjimi smučišči: Kranjska Gora (dolgoročna pogodba za 8 let), Stari vrh (z Občinama se dogovarjamo za 

partnerstvo in za upravljanje), Sorica, Mariborsko Pohorje, Kope, Gače,…ki nam omogočajo treninge in 

organizacijo tekmovanj vseh starostnih kategorij, znotraj obratovalnega časa in vsak dan na zaprtih terenih in 

samo za trening ograjenimi in pripravljenimi progami. Z naslednjo sezono bomo imeli tudi lasten poligon oz 

smučišče katera bomo delni lastnik z odgovornostjo nad upravljanjem.  

Zagotovili smo tudi ustrezno zakonsko podlago za sofinanciranje žičniških naprav vseh smučišč, ki bodo imeli 

podpisan dogovor s panogo AS in nam nudili možnost treninga in organizacije tekmovanj. Novela Zakona o 

žičniških napravah za prevoz oseb (ZŽNPO) oz. dopolnitve še niso bile sprejete prav tako noben podzakonski 

akti. Ocenjujemo, da so be v letu 2022 v ta name razdelilo 500.000€, odvisno od opravljenih enot na poligonih. 

V načrtu je tudi bolj plansko in kontinuirano sofinanciranje naših vadbenih centrov s strani MZIŠ. S temi 

aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v bodoče s ciljem, da zagotovimo  doma v Sloveniji čim boljše pogoje za vse 

naše tekmovalce.  

 Finančna in strokovna podpora klubom. S klubi, ki se resno ukvarjajo z vzgojo mladih smučarjev, se 

dogovarjamo o načinu delovanja in izvajanja programov, ki vstopajo v FIS program. Postavljamo smernice o 

organiziranosti in delovanju v naslednjem 4-letnem obdobju s strokovno in finančno podporo panoge za AS,  

nadgradnja programov v minimalno 7 centrov (NPŠŠC), z možnostjo povečanja števila centrov, izobraževanja 

kadrov,…in vstop z novim sistem v novo obdobje NPŠŠ programa. 

 Otroško smučanje. Ena največjih nalog, ki nas čaka v naslednjem mandatnem obdobju, pa je skrb za naše 

najmanjše člane in njihov razvoj. Pripravljeno je več odprtih projektov, ki bodo najmlajšim omogočili stik s 

tekmovalnim smučanjem. 

 Sodelovanje s srednjimi šolami. Mladi tekmovalci, ki vstopajo v smučarski svet, se morajo seveda tudi ustrezno 

izobraževati. V ta namen smo že podpisali pogodbe o sodelovanju s 3. slovenskimi srednjimi šolami (Gimnazija 

Jesenice, Gimnazija Šentvid in II. Gimnazija Maribor), ki bodo smučarjem omogočale enostavnejše 

izobraževanje. 

 Glede na število društev, ki so aktivno vključena v delovanje panoge želim tekoče in bolj prožno delovanje 

panoge, z vključenostjo vseh društev članov pAS. Člani različnih društev bodo povabljeni v delovna telesa kjer 

bodo s svojim delovanjem tudi prispeval h kakovosti posameznih aktivnosti.  
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In glede na vse to z vizijo v nadaljevanju ponovno kandidiram na mesto predsednika panoge za alpsko smučanje 

 

Smučarski pozdrav,             

 

Iztok Klančnik  
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1. TEMELJNA VODILA KANDIDATURE 

1.1    VIZIJA 

Panoga z integriteto, ki deluje skladno z etičnimi normami in kodeksom ter veljavnim pravom. 

Panoga, katere organiziranost sledi moralnim vrednotam etičnosti in uveljavljanja javnega interesa ter 

integritete.  Ob upoštevanju navedenega, alpskemu smučanju  s preglednostjo poslovanja, urejenostjo 

razmer, boljšimi športnimi rezultati in pozitivnejšo podobo v javnosti,  ohraniti veljavo enega izmed 

najpopularnejših tekmovalnih in rekreativnih športov v zimskem obdobju v Sloveniji ter tvorcev 

turističnega razvoja in poslovne promocije v Sloveniji. 

 

 

 

Kot v vseh ostalih športih panogah na področju Slovenije tudi  alpsko smučanje temelji na delu 

»volonterjev« in »profesionalcev«.  

 

Tako se delovanja panoge in društev ne moremo zamisliti brez  prostovoljcev in njihovega prostovoljnega 

dela pri aktivnostih društev članov SZS. 

 

1.1.1. Organiziranost:  

Organiziranost pAS temelji na Statutu SZS in poslovniku pAS, ki natančneje definira področja delovanja 

pAS in včlanjevanje društev v pAS. Poslovnik je temeljni akt delovanja pAS in ga sprejme najvišji organ 

panoge (Zbor pAS).  

Smučanje je šport, je oblika dejavnosti s katero se ljudje prostovoljno ukvarjamo v svojem prostem času, 

kot rekreativci oz profesionalno kot oseba s statusom športnika ali pa kot športni delavec.  

Panogo za alpsko smučanje (pAS) tvorijo društva, katerih pretežna/glavna dejavnost je alpsko smučanje. 

Tako v društvih potekajo aktivnosti s področja začetnih-prvih smučarskih korakov, ki preko vodene vadbe 

vodijo tako v rekreativno smučanje, kot tudi v tekmovalno smučanje in v usposabljanje strokovnih kadrov.  

 

VIZIJA

ORGANIZIRANOST

ETIČNOSTJAVNI INTERES

INEGRITETA
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1.1.2. Etičnost:  

V vsakdanjem življenju in tudi v športu izbiramo, presojamo in ravnamo po svojih najboljših »močeh«  

/vrednotah, kjer se morala prepleta z etiko.  

Obe besedi tako pomenita navado in osnovni način ravnanja, ki ni samo običajen, ampak tudi pravilen. 

1.1.3. Vrednote 

(poštenost, medsebojno spoštovanje, odgovornost, medsebojno sodelovanje, doslednost, strpnost, 

prijateljstvo, varnost, pravičnost, pozitivna samopodoba, enakopravnost). Vrednote so vrednostna 

načela, h katerim si smučarji prizadevamo, ker nam predstavljajo neke vrste ciljev in idealov, ki vplivajo na 

naše vedenje. 

1.1.4. Integriteta:  

V športu so v ospredju  osebna integriteta (Personal Integrity), poklicna (Prosfessional Integrity) in javna 

(Public Integrity). V prvo sodijo športniki, trenerji, funkcionarji, v drugo OKS, NPŠZ, klubi in v tretjo MOK, 

FIS.  

 

1.1.5. Poslanstvo / Javni interes / Izhodišča: 

Panoga za Alpsko smučanje pri SZS je vodilna organizacija pri razvoju in delovanju alpskega smučanja v 

Sloveniji, vodi razvoj, promocijo in združuje vse subjekte, ki imajo rekreacijski, tekmovalni, organizacijski, 

poslovni ali kak drugačen interes v delovanju in razvoju alpskega smučanja. 

 

Status javnega interesa je bil podeljen panogi, ker njeno delovanje presega interese njihovih članov in je 

splošno koristno! V ta namen je pAS izpolnjevala pogoje: 

 da je sredstva (2 leti) uporabljalo za opravljanje te dejavnosti ter, da je vedno izvajalo programe, 

projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in ciljev, ki so v javnem interesu, 

 da ima izdelane programe bodočega delovanja, 

 da lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja 

VIZIJA  PAS

REKRETAIVNO 
SMUČANJE

ETIČNOST in 
ORGANIZIRANOST

TEKMOVALNO 
SMUČANJE
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2. ORGANIZIRANOST 

2.1    Delovanje panoge v SZS, združenju smučarskih panog :  

          

Organiziranost panoge sledi statutu SZS v smislu organiziranosti »zveze zvez« in sobivanja med panogami 

ter vizije, ki vodi k večji samostojnosti in medsebojni neodvisnosti med panogami.  

Temeljno panoga za Alpsko smučanje pri SZS  skrbi  za vrhunski, mladinski, otroški tekmovalni šport, 

carving in hitrostno smučanje ter športno smučanje invalidov. Tako je vodilna organizacija, ki vodi 

promocijo alpskega smučanja v Sloveniji skozi svoje delovanje v okviru FIS in SZS, sugerira odločitve 

državnih ustanov in združuje interese smučarske industrije v Sloveniji. 

Smučarska društva (klubi ) združeni v štirih regijah, ki delujejo na področju Alpskega smučanja v Sloveniji, 

se primarno ukvarjajo z razvojem otroškega smučanja ter organiziranjem rekreativnega in tekmovalnega 

športnega udejstvovanja otrok in mladine. V nadaljevanju Panoga za alpsko smučanje pri SZS skrbi za 

razvoj in delovanje tekmovalnega mladinskega smučanja skozi Nacionalni panožni šolski in športni center 

ter za nemoteno delovanje vrhunskega športa v obliki reprezentančnih selekcij.  

Panoga s svojim delovanjem v sodelovanju ZUTS in FŠ tudi skrbi za razvoj trenerskega kadra, tako skozi 

reprezentančne selekcije in Nacionalni panožni center, kot tudi skozi izobraževanje ter tako znanje 

prenašajo na klubsko raven 

 2.1.1. Sistemska organiziranost panoge za AS : (vključenost območij in regij)  

Panogo za alpsko smučanje tvorijo društva v štirih regijah od katerih je vsaka od regij razdeljena na tri 

območja.  

Delovanje članov pAS bo organizirano in sistematizirano v smislu čim boljšega informiranja in 

obravnavanja vsebin sestankov panoge z vsakim društvom-klubom v posamezni regiji. Z izvajanjem 

posodobljenega sistema izboljšamo informiranosti klubov in s tem tudi članstva znotraj posameznih 

območij ter boljšo (hitrejšo) dvosmerno informiranost.   

 

Taka organiziranost panoge omogoča tudi uveljavljanje/zastopanje interesa regij oz posameznih območij  

na način, da društva v Regiji pred ali pa po sestanku Zbora pAS obravnavajo vsebine in sprejmejo stališče 

društev regije, katero je zastopano na Zboru panoge.  

 

Opisana organiziranostjo tudi zagotavlja izvajanje uveljavljanja javnega interesa panoge, izvajanje skupnih 

ciljev in večsmerni pretok strokovnih informacij med društvi in zvezo.  

 
Za strokovno delovanje panoge (stalna delovna telesa ), se smiselno  vključuje predstavnike regij po 
enakem principu, kar pripomore k večjemu in boljšemu vključevanju društev ter izmenjavi informacij, 
kar je bistvenega pomena za boljše delovanje panoge. 
 

2.2  Zbor panoge za alpsko smučanje (t im skupščina Alpski društev), je najvišji odločitveni organ in ga 

sestavljajo predsedniki  vseh  društev/klubov, članov SZS, ki so se ob včlanitvi v Smučarsko Zvezo 

Slovenije opredelili kot društvo, katerega pretežna dejavnost je alpsko smučanje.  

 

Vodstvo panoge in delovna telesa panoge za alpsko smučanje skrbi za delovanje in izvajanje programa 

panoge med enim in drugim zasedanjem  Zbora panoge.  
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 2.2.1. Organiziranost panoge za AS:  

 

Panogo tvorijo: 

 Predsednik panoge 

 Vodja panoge 

 Predstavniki oziroma zastopniki v Odboru pAS :     

 Vzhodne regije, Zahodne regije, Centralne regije, Notranjsko primorske regije 

 

S tako organiziranostjo imamo za potrebe uveljavljanja javnega interesa panoge, skupnih ciljev in boljšega 

pretoka strokovnih informacij med društvi in zvezo zadostno število oseb, to je v vsaki regiji toliko  aktivnih 

športnih delavcev, da popolnijo mesta v organizacijski shemi ob upoštevanju vodila integritete in etičnosti, 

da so različne osebe na različnih funkcijah .  

Organiziranost in kadrovska sestava  Panoge  omogoča  izpolnjevanje zadane vizije in poslanstva.  

Predstavniki društev v Zboru so temeljni člen med društvi v regijah z namenom izvajanja usmeritev 

delovanja krovne organizacije v vnaprej dogovorjeni smeri in dobrobiti nacionalnega interesa alpskega 

smučanja.  

 

2.2.2. Sestava in vloga  delovnih teles: 

Organiziranost stalnih in začasnih delovnih  teles skozi svoje delovanje sledi in izvršuje vizijo , ki jo društva 

potrdijo na  Zboru/Skupščini  panoge in jo v nadaljevanju sledi strokovna ekipa Panoge.  

2.2.2.1. Stalna delovna telesa 

Z namenom učinkovitega in racionalnega opravljanja svojih nalog, na predlog predsednika pAS imenuje 

Zbor pAS člane stalnih delovnih teles, katerih naloge in sestava se podrobneje opredeli v Pravilniku o 

delovanju stalnih in začasnih delovnih teles Panoge za alpsko smučanje. 

2.2.2.2. Začasna delovna telesa 

Za proučitev posameznih strokovnih vprašanj ali za izvedbo posamezne naloge s področja, ki niso v 

pristojnosti stalnih delovnih teles imenuje predsednik pAS predsednika in člane začasnega delovnega  

telesa. Naloge in sestava se podrobneje opredeli v Pravilniku o delovanju stalnih in začasnih delovnih teles 

Panoge za alpsko smučanje. 

2.3    Strokovna organiziranost panoge za AS:  

Sestava strokovnega vodstva panoge in vodij ekip izhaja iz vsakoletnega programa pAs, ki ga obravnava 

strokovni svet pAS in sprejme Zbor pAS.  

 

2.3.1 Administrativna, tehnična in strokovna podpora panoge:  

Administrativna, tehnična in strokovna podpora panoge izhaja iz sistematizacije delovnih mest SZS. 

3. PROGRAMI DELOVANJA in  področja kandidatur na razpise MIZŠ in FŠO ter EU 

3.1   Športni programi 

         3.1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:  

         3.1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 

         3.1.3. Kakovostni in vrhunski šport 

         3.1.4. Šport invalidov 

         3.1.5. Športna rekreacija 
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3.2   Športni objekti in površine v naravi (poligon NPŠC-mreža poligonov) 

3.3   Razvojne dejavnosti v športu 

3.4   Organiziranosti v športu 

3.5   Športne prireditve in promocija smučarskega športa 

3.6   Družbene in okoljske dejavnosti 

3.7   Integriteta v športu (boj proti zlorabi, korupciji in dopingu v športu) 

 

4. STRATEGIJA RAZVOJA  SMUČANJA OTROK IN MLADINE: NPTS 2026 

4.1 Vloga društev v mestnih sredinah in območjih 

4.2 Organiziranost otroškega in mladinskega programa 

      4.2.1 NPTS 2026- U8 do U16- glej spletno stran  www.sloski.si  

      4.3.2 NPTS 2026- U18 do U21- v delu 

      4.3.3 NPŠŠC pAS –nacionalni panožni šolski športni centri za pAS 

Nadaljevati z formiranjem PŠC (katerih nedeljiv del je lasten poligon) kjer bodo vključeni tekmovalci, 

ki so v otroškem programu »zadnji« letnik a hkrati prvi letnik srednje šole ter t. im člani /članice C 

reprezentance in kandidati. V ta namen doseči, da bodo društva, ki imajo sofinancirane trenerje in so 

izvajalci PŠŠ, podpisala sporazum (Pogodbo s SZS) o delovanju sofinanciranih trenerjev v NPŠŠC.  

4.3 Izhodišča kriterijev za reprezentance otrok  in mladine s programi (glej www.sloski.si). 

 

5. STRATEGIJA RAZVOJA  REPREZENTANČNIH EKIP (glej www.sloski.si) 

5.1 Organiziranost reprezentančnih ekip: štirje osnovni programi (M, Ž, MP, OP)  

5.2 Izhodišča kriterijev za reprezentance in programi reprezentančnih  ekip 

 

6. FINANCIRANJE 

6.1  Viri financiranja  : sponzorska sredstva, donacije, sredstva MIZŠ, Fundacije za Šport in EU 

 

 

7. PROJEKTI 

7.1 Nadaljevati z izvajanjem projekta NPŠŠC (katerega nedeljiv del je lasten poligon) kjer bodo vključeni 

tekmovalci, ki so v otroškem programu »zadnji« letnik a hkrati prvi letnik srednje šole (gimnazija, 

poklicna šola) ter t. im člani /članice C reprezentance in kandidati. V ta namen doseči, da bodo društva, 

ki imajo sofinancirane trenerje in so izvajalci PŠŠ, podpisala sporazum (Pogodbo s SZS) o delovanju 

sofinanciranih trenerjev v NPŠŠC. Nordijski primer dobre prakse!  

7.2 Brošura Zlati smučar: uporabiti vsebine Junaki Zime za brošuro, ki jo podarimo smučarjem 

7.2 Zlati smučar: Projekt SMUČANJE V OSNOVNE ŠOLE 

7.4 Šolar na smuči: nadaljevanje že 7 izvedbe! 

7.4 Članska izkaznica: Urediti sistem včlanjevanja!!! 

Vzpostaviti sistem s katerim se bo  društva pritegnilo k povečanju števila članstva na način ureditve 

sistema včlanjevanja posameznikov v društvo/panogo, ki mora biti voden v enotnem registru za vsa 

društva in njihove člane znotraj posameznih panog SZS. 

 

http://www.sloski.si/
http://www.sloski.si/
http://www.sloski.si/

