
                                                                                                                                   
  
Smučarska zveza Slovenije – združenje smučarskih panog 

Zbor panoge za smučanje prostega sloga   Ljubljana, 22. 2. 2022 

 

 

ZAPISNIK  

4. redne seje Zbora klubov panoge smučanje prostega sloga, ki je potekala v petek, 

18. 2. 2022 ob 18.15, preko videokonferenčnega orodja Zoom. 

 

Ugotovitev prisotnosti 

Prisotni: Aleš Špan (ŠD Grbina), Matija Krišelj (ŠD Grbina), Primož Haberman (SK 

Vuzenica), Marko Klančar (SAK Kranj), Roman Vidovič (SD 1080). 

 

Ad 1 Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

Predsednik Zbora Roman Vidovič je ugotovil, da je seja z 8 glasovi sklepčna.  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Zbora 

3. Volitve predsednika Zbora za smučanje prostega sloga za mandatno obdobje 2022-2026 

4. Razno 

 

Na dnevni red ni bilo pripomb. 

Sprejet je bil 

SKLEP: Sprejme se predlagani dnevni red 4. Zbora klubov panoge za smučanje prostega 

sloga. 

Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Zbora 

Na zapisnik 3. redne seje ni bilo pripomb. 

 

Sprejet je bil 



                                                                                                                                   
  

SKLEP: Zapisnik 3. redne seje Zbora se potrdi. 

Sklep je bil sprejet soglasno.  

 

Ad 3 Volitve predsednika Zbora za smučanje prostega sloga za mandatno obdobje  

2022-2026 

R. Vidovič je pojasnil, da je IO SZS na 60. dopisni seji imenoval kandidacijsko komisijo za 

Skupščino SZS, ki je preverila ustreznost oddanih kandidatur v skladu z določili pozivov za vse 

organe SZS. Komisijo sestavljajo Uroš Zupan, Katja Gril in Tomaž Verdnik. Komisija je prispelo 

vlogo obravnavala 17. 1. 2022. Za predsednika panoge je prispela ena kandidatura, ki jo je 

oddal SD 1080.  

Kandidat R. Vidovič je podal kratko predstavitev dosedanjega dela in smernice za naprej.  

Razprave ni bilo. 

Sprejet je bil 

SKLEP: Romana Vidoviča (SD 1080) se potrdi za predsednika panoge smučanje prostega 

sloga za mandatno obdobje 2022-2026. 

ZA: 7 

PROTI: 1 (ŠD Grbina) 

 

Ad 4 Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave.  

 

Seja je bila zaključena ob 18.40. 

 

Zapisal: Tomaž Verdnik, vodja glavne pisarne SZS 

 

Roman Vidovič l.r. 

Predsednik panoge smučanja prostega sloga 


