
 
Ljubljana, 14.9.2022 

ZAPIS 
2. seje Odbora panoge za alpsko smučanje, 

z dne torek, 13.09.2022 ob 15.00 uri v prostorih 
SZS, Podutiška c. 146,  Ljubljana . 

 
Prisotni: Iztok Klančnik, Gregor Benedik, Janez Bijol, Luka Sekula, Franko Šadl, Miha Verdnik 
in Janez Slivnik. 
Opravičili odsotnost: Janez Dekleva, Gregor Lednik, Matjaž Kranjc. 
Ostali prisotni: Uroš Zupan, Boštjan Anderlič, Andrej Lukežič, Rene Mlekuž, Jožko Križan in 
Roman Šturm. 
Pred začetkom je bila ugotovljena sklepčnost Odbora s petimi prisotnimi člani z glasovalno 
pravico in dva odsotnima članoma od skupno sedmih članov z glasovalno pravico. 
Začetek ob 14.15 uri.  
 
Po dnevnem redu: 
Od 1. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Obora pAS 9.6.2022; I. Klančnik 
Predsednik panoge je povzel zapisnik 1. seje in pri pregledu Izhodišč dela Odbora vnesel 
datumske popravke pri začetku priprave Strategije (z 22.6.22 na 05.07.22) in datumu 
potrditve Strategije na Odboru ( z 07.09.22 na 05.10.22). Po strinjanju Odbora z dopolnitvami 
je bil sprejet sklep, da se potrdi dopolnjen zapisnik ustanovne seje Odbora.  
 
Od 2. Pregled in potrditev dnevnega reda 2. seje Odbora pAS; I. Klančnik 
Ker je bil Odbor prestavljen in se je v času do novega termina Odbora sestal StrSv, predsednik 
pAS predlagal dopolnitev dnevnega reda s poročilom predsednika StrSv J. Slivnika.  
Po strinjanju Odbora z dopolnitvijo dnevnega reda je bil sprejet sklep, da se potrdi dnevni red 
seje 2 Odbora z dodatno 5. točko dnevnega reda: Poročilo s seje StrSv in seznanitev s poročili 
in kriteriji za sestavo ekip za večja tekmovanja. J. Slivnik 
 
 
Od 3. Organiziranost vodstva pAS in delovanje Odbora; I. Klančnik;  
Predsednik panoge je prisotne seznanil o sestanku pri predsedniku SZS Enzu Smrekarju, 
katerega je predsednik Klančnik seznanil z novo organiziranostjo Odbora pAS (dva 
podpredsednika in po en predstavnik iz vsake od štirih regij) in s tem povezanim 
nadomeščanjem njega kot predsednika pAS v primeru njegove odsotnosti s strani enega od 
obeh podpredsednikov. 
 
Ob koncu so se člani Odbora strinjali, da drži predhodno sprejet dogovor za seje Odbora pAS 
( vsaka prva sreda v mesecu za sestanek v živo oziroma po potrebi online). Datum naslednje 
seje je predviden 05.10.2022 ob 08.00 uri. 
 
 
 



 
Od 4. Pregled finančne obrazložitve pAS;  I. Klančnik, M.Verdnik, J. Bijol; 
Predsednik panoge je predal besedo vodji pAS Mihi Verdniku in podpredsedniku pAS Janezu 
Bijolu za obrazložitev in pregled prdhodno poslanega in pripravljenega gradiva. Po podrobni 
predstavitvi Mihe Verdnika in krajši razpravi je bil sprejet sklep, da so se člani Odbora seznanili 
s predstavljenim gradivom in da se gradivo objavi na spletu skupaj z zapisnikom Odbora 
 
Glede na vsebino in predlog podpredsednika pAS J. Bijola, se v nadaljevanju seje pred 5. točko 
obravnava točka 7. dnevnega reda.  
Od 7. Razdelitev pomoči klubom, ki delujejo v mladinskem programu; I. Klančnik, 
Uvodoma je predsednik pAS še enkrat spomnil člane Odbora na gradivo seje, kjer je navedeno 
kaj je predmet sofinanciranja, katera in koliko sredstev je na voljo in pri tem pozval člane 
Odbora, da se Odbor odloči za enega od podanih predlogov ali pa se odloči za tretjega, ki ga 
predlagajo člani Odbora oziroma eden od članov Odbora. 
 
Ob koncu predstavitve in razprave je bil sprejet  sklep: 
Člani Odbora so se seznanili s predstavljeni gradivom in sprejeli predlog 2, in način delitve 
sredstev, pri katerem je potrebno pred delitvijo sredstev preveriti, na koliko sredin se 
porazdeli dva kombija, nakar se sredstva porazdeli med ostale sredine (rok do 20.09.2022). 
 
Od 5. Poročilo s seje StrSv in seznanitev s kriteriji za sestavo ekip za večja tekmovanja. J. 
Slivnik.  
Predsednik StrSv Janez Slivnik je uvodoma povzel glavne točke 2 seje StrSv izvedene 
07.09.2022 in pri tem izpostavil: 

− Pregled stanja fizične pripravljenosti po kategorijah (IRONMAN test) 

− Pregled poteka kondicijskih priprav po panožnih centrih mladinci in otroci 

− Potrditev kandidatov za skupne snežne priprave po prvem etapnem cilju za mladince : 
IRONMAN test,; J. Slivnik, A. Lukežič, B. Anderlič;  

 
V razpravi, ki je sledila je bila tudi izpostavljena neudeležba imenovanih regijskih trenerjev na 
predhodno organiziranih kondicijskih pripravah, snežnih kampih in podobnih srečanjih za 
tekmovalke in tekmovalce kategorij U12, U14 in U16, kjer je njihova prisotnost pričakovana 
tudi z vidika strokovnega izpopolnjevanja. 
 
V nadaljevanju je prisotne člane Odbora seznanil s sklepi StrSv: 
- Tekmovalka L. Knific se na povabilo A. Lukežiča ponovno udeleži IT (IRONMAN Testa) s 

ciljem, da tekmovalka opravi test in osvoji zadostno število točk. Pri tem je seznanil člane 
odbora, da je bil dne 12.09.2022 pisno seznanjen z njenim obvestilom, da je Lina Knific 
zaključila tekmovalno kariero. 

- Ob nedoseganju rezultatov IRONMAN testa so, tekmovalke in tekmovalci s statusom A, 
deležni individualne obravnave. 

- Žan Kranjec in Anže Gartner zaradi poškodb ne bosta opravljala IRONMAN testa in bosta 
individualno strokovno obravnavana. 



 
- Glede dviga spodnje meje točk IRONMAN testa je ob upoštevanju razmer in okolja  v 

Sloveniji mnenje članov StrSv, da dvig spodnje meje točk še ni smiseln. 
- Strokovni svet je potrdil seznam kandidatov za skupne snežne priprave, ki so dosegli 

kriterije prvega etapnega cilja za mladince: Oserban (izpolnjuje), Hriberšek (izpolnjuje), 
Voršič ( izpolnjuje), Anderlič (po težki poškodbi kolena, še v fazi rehabilitacije do konca 
oktobra), Drobnič (izpolnjuje),Knific (ne izpolnjuje). 

 
V nadaljevanju je Janez Slivnik tudi predstavil sprejete kriterije za sestavo ekip za večja 
tekmovanja v sezoni 2022/2023 in kriterije za nabor reprezentantov v sezoni 2023/2024, 
katere so predhodno korespondenčno obravnavali in potrdili tudi glavni trenerji. 
Priloge: 

➢ kriteriji za nastop na MSP St. Anton am Arlberg 2023              16. – 25. 01. 2023  
➢ kriteriji za nastop na OFEM TARVISIO-ITA  2023                        21. – 28. 01. 2023  
➢ kriteriji za nastop na SP(WSC) COURCHEVEL-MÉRIBEL 2023   05. – 19. 02. 2023 
➢ kriteriji za nabor reprezentantov v sezoni 2023/2024     ter 

Protokol prijavljanja tekmovalk in tekmovalcev  na domača in tuja tekmovanja ter izbor za 
tekmovanja v tujini  za sezono 2022/2023. 
 
Ob koncu je predsednik StrSv prisotnim podrobneje povzel s strani glavnih trenerjev 
posredovana poročila in pri tem izpostavil posebnosti po ekipah ((WC, EC (moški, ženske)); 
Zbir pisnih poročil glavnih trenerjev bo shranjen med dokumenti StrSv, katere StrSv zaradi 
vsebin osebne narave, ne bo posredoval v objavo. 
 
Ob koncu predstavitve in razprave je bil sprejet sklep:Predstavljene kriterije  za sestavo ekip 
za večja tekmovanja v sezoni 2022/2023 in kriterije za nabor reprezentantov v sezoni 
2023/2024 se za namen potrditve na naslednji seji Odbora (05.10.2022) posreduje članom 
Odbora. Po potrditvi se gradivo objavi na spletni strani pAS (FIS program in dokumenti pAS) 
 
Od 6. Predstavitev strategije pAS 2022-2026;  
Vodja panoge Miha Verdnik je ob sodelovanju J. Slivnika, B. Anderliča, A. Lukežiča in J. Križana 
podrobno opisal nastajanje in predstavljene vsebine predstavitve Strategije pAS.  
Ob koncu predstavitve in razprave so se člani Odbora strinjali, da je gradivo dobro pripravljeno 
in da je bila predstavitev zelo dobra, nakar je bil sprejet sklep, da so se člani Odbora seznanili 
s predstavitvijo predhodno prejetega gradiva, na katerega bodo do 01.10. 2022 posredovali 
pripombe in dopolnitve.  
 
 
Od 7. Razno 

- naslednja seja Odbora pAS bo, 05.10.2022 ob 08.00. 
Zaključek ob 17.20 uri. 
 
Iztok Klančnik                                                        
Predsednik pAS                                                                                     Zapisal: Roman Šturm 


