
 
Smučarska zveza Slovenije - združenje smučarskih panog    
Panoga za alpsko smučanje 
Podutiška 146 
1000 LJUBLJANA 

 
Ljubljana, 13.6.2022 

 
 

ZAPIS 
1. konstitutivne seje Odbora panoge za alpsko smučanje, 
z dne torek, 09.06.2022 ob 15.00 uri v prostorih podjetja  

Selectium Adriatics, Letališka 29 c Ljubljana . 
 
 
Prisotni: Iztok Klančnik, Gregor Benedik, Janez Dekleva, Janez Bijol, Luka Sekula, Franko 
Šadl, Gregor Lednik, Miha Verdnik in Janez Slivnik. 
 
Začetek ob 15.00 uri. Zaključek ob 19.00 uri.  
Po dnevnem redu: 
1. Uvod in potrditev dnevnega reda; Iztok Klančnik 
2. Konstitucija novega Odbora pAS; Iztok Klančnik 
3. Pregled zaključkov in sprememb podanih na Zboru pAS z dne, 24.5.2022; Iztok Klančnik 
4. Izhodišča za delo Odbora v mandatnem obdobju 2022/26 (26/30); Iztok Klančnik 
5. Poročilo o sestanku s tekmovalcem Klemenom Kosijem; Miha Verdnik 
6. Razno: 

 
 
Zapis: 
Od 1. V uvodu je predsednik pozdravil člane novega Odbora pAS v sestavi, ki jo je potrdil Zbor pAS 

dne, 24.5.2022 in podal predlog dnevnega reda. 
Sklep: Člani Odbora so potrdili predlog dnevnega reda. 
 
Od 2. Konstitucija Odbora pAs v mandatnem obdobju 2022/26 
V uvodu je predsednik pozdravil člane novega Odbora pAS in ponovil, da je Odbor v taki obliki in 
sestavi sprejet na  10. Zboru pAS z dne, 24.5.2022 skupaj spremembo Poslovnika o delu organov 
panoge za alpsko smučanje.   
Tako so člani odbora z glasovalno pravico: 

• Iztok Klančnik – Predsednik odbora 

• Janez Bijol – Podpredsednik odbora 

• Gregor Benedik – Podpredsednik odbora 

• Gregor Lednik – predstavnik VZH regije 

• Janez Dekleva – predstavnik ZAH regije 

• Luka Sekula – predstavnik CEN regije 

• Franko Šadl – predstavnik NPR regije 
 
Člana odbora brez glasovalne pravice: 

• Miha Verdnik – Vodja panoge  

• Janez Slivnik – Vodja reprezentanc  
 

Po krajši razpravi so člani Odbora soglasno sprejeli sklep: 
Odbor pAS se bo sestajal enkrat mesečno in sicer vsako prvo sredo v mesecu ob 8:00 uri. 
Prva seja je sklicana za 07.09. 2022. 



 
 

Od 3. Pregled zaključkov in sprememb podanih na 1. Zboru pAS z dne, 24.5.2022; Iztok 
Klančnik 
 
Na prvem Zboru pAS z dne 24.5.22, so bila s strani določenih predstavnikov klubov omenjena 
nekatera neskladja med predlaganimi načrti objavljenimi kot gradivo za Zbor in zaključenimi 
načrti, ki so bili potrjeni na samem Zboru. Odbor je pregledal spremembe načrtov in se 
seznanil z spremembami poslovnika, ki ga je pregledal in potrdil Odvetnik Tomaž Čad. Strinjali 
smo se, da je zadnja verzija materialov ustrezna in taka kot je bila dogovorjena na Zboru. 
 
Znotraj te točke je bil sprejet sklep, da se pripravi: 
 
3.1 Še enkrat se pregleda stanje v klubih, ki delujejo v FIS programih (število tekmovalcev,         

      klubov, trenerjev vključenih v program). 
3.2 Razdelitev pomoči klubom, ki delujejo v mladinskem program: 

- Predmet pomoči, 
- Predlog sofinanciranja, 
- Končna odločitev Odbora o predlogu sofinanciranja. 

3.3 Sredstva dodeljena za delo Tekmovalne komisije in Komisije za tehnične delegate in 
sodnike 

 
Od 4. Izhodišča za delo Odbora v mandatnem obdobju 2022/26 (26/30); Iztok Klančnik 
 
Daljša razprava je bila namenjena za oblikovanje stališč in mnenj za delo Odbora v 
naslednjem mandatnem obdobju nakar je Odbor sprejel sklep: 
 
Pripravi se nova strategije Panoge za alpsko smučanje za naslednje mandatno obdobju, ki bo 
vsebovala: 

• Pripravo strategije in ustreznih podstrategij 

• Finance 

• Marketing 

• Razvoj otroškega in mladinskega smučanja, ki se pripravi na podlagi narejene analize 

• Evropski pokal 

• Svetovni Pokal 

• Razvoj in izobraževanje strokovnega osebja 

• Upravljanje in aktivno pripravo infrastrukture (poligonov) 
 

Določeni so bili tudi terminski cilji in sicer: 
 

• 22.6.22 Začetek priprave strategije in uporaba ustreznega dokumenta –  
Verdnik, Lednik, Klančnik 

• Do 15.8.22 – enodnevni sestanek odbornikov za pregled opravljenega dela in predlog 
ustreznih sprememb 

• Do 7.9.22 – potrditev strategije na odboru 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Od 5. Poročilo o sestanku s tekmovalcem Klemenom Kosijem; Miha Verdnik 
 
Vodja panoge Miha Verdnik je poročal, da so v nadaljevanju navedeni imeli s Klemenom Kosijem 
sestanek glede njegove poškodbe in statusa v nasledni sezoni. Sestanek je bil na SZS. Prisotni ob 
Klemenu Kosiju so bili  Miha Verdnik, Janez Slivnik, Gregor Koštomaj in Iztok Klančnik. Klemenu 
Kosiju so povedali sledeče: 

• Klemen je uvrščen v ekipo WC2, kar pomeni, da so opremljevalci seznanjeni z njegovim 
statusom in da je s tem upravičen do opreme, ne pa tudi do koriščenja programov pod okriljem 
SZS. 

• Klemen se lahko pridruži reprezentanci na snežnih treningih v lastni režiji, s svojim odgovornim 
trenerjem, ki skrbi zanj in njegovo organizacijo, logistiko in coaching - servis. 

• Na kvalifikacije za WC tekme se lahko uvrsti preko EC tekem, kjer mora biti uvrščen vsaj 2x 
med top 10, ali v primeru, da osvoji 2x pod 20 FIS točk npr. na tekmah SAC ali NOR-AM, 
EC...,  
S tem ima možnost,  da se lahko uvrsti na kvalifikacije že za prve tekme WC DH v Zermattu. 
(v kolikor bi nastopal v Čilu na SAC in popravil FIS točke - pokazal visok nivo pripravljenosti) 

 

• Vse stroške pokriva sam 
  

• V primeru uspešnega nastopanja v prihajajoči sezoni in osvojitvi K1, se Klemenu povrnejo 
funkcionalni stroški za sezono 2022-23 v višini planiranih funkcionalnih stroškov na 
tekmovalca WC DH ekipe. 

 
Klemen Kosi je ob zaključku sestanka dejal, da bo o tem predlogu premislil in o odločitvi seznanil 
vodstvo pAS. 
 
 
Od 6. Razno 
Pod točko razno ni bilo razprav in predlogov. 

 

 

Zapisal: 

Iztok Klančnik, MBA 

Predsednik panoge za alpsko smučanje 

 


