
 
Ljubljana, 06.10.2022 

ZAPIS 
3. seje Odbora panoge za alpsko smučanje, 

z dne sreda, 05.10.2022 ob 08.00 uri v prostorih 
SZS, Podutiška c. 146,  Ljubljana . 

 
Prisotni: Janez Bijol, Gregor Benedik, Janez Dekleva, Gregor Lednik, Luka Sekula, Miha Verdnik 
in Janez Slivnik. 
Opravičili odsotnost: Iztok Klančnik, Franko Šadl,Matjaž Kranjc. 
Ostali prisotni: Boštjan Anderlič in Roman Šturm. 
Pred začetkom je bila ugotovljena sklepčnost Odbora s štirimi prisotnimi člani z glasovalno 
pravico in tremi odsotnimi člani od skupno sedmih članov z glasovalno pravico. Ob 09.00 uri 
se je seji pridružil še Luka Sekula. 
Začetek ob 08.15 uri.  
 
Po dnevnem redu: 
Od 1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Obora pAS 9.6.2022; J. Bijol 
Podpredsednik panoge Janez Bijol je po pooblastilu predsednika pAS Iztoka Klančnika vodil 
sejo Odbora in povzel zapisnik 2 seje Odbora, nakar je bil  po strinjanju Odbora sprejet sklep, 
da se potrdi zapisnik 2. seje Odbora.  
 
Od 2. Pregled in potrditev dnevnega reda 3. seje Odbora pAS; J. Bijol 
Člani Odbora so seseznanili z dnevnim redom in sprejeli sklep, da se potrdi dnevni red 3. 
seje Odbora. 
 
Od 3. Dodatni pregled finančne obrazložitve pAS;  M.Verdnik, J. Bijol; Ob koncu dodatnih  
pojasnil M. Verdnika, ki je Odboru podrobo pojasnil prilive sredstev iz javnih in sponzorskih 
virov in posledično tudi razmerje med sredstvi namenjenih za programe in sredstvi za kadre 
so člani odbora sprejeli sklep, da se je Odbor seznanil z dodatnimi pojasnili in jih ocenil kot 
ustrezne. 
 
Od 4. Pripombe k Strategiji pAS 2022-2026; J. Bijol 
Člani Odbora so povzeli posredovane pripombe s strani regij in izpostavili določene 
poudarke, katere je smiselno umestiti v Strategijo pAS 2022-2026. Po daljši razpravi je 
Odbor sprejel sklep, da se Strategija pAS 2022-2026 smiselno dopolni s prejetimi 
pripombami s strani društev in članov Odbora in jih umesti v obstoječe podstrategije (po 
potrebi se doda nove). Pri dopolnjevanju Strategije bodo sodelovali tudi člani Odbora. 
Podstrategije in sodelujoči člani Odbora: 
- Vadbeni centri ( Janez Dekleva in Franko Šadl) 
- Marketing in sponzorji (Gregor Lednik) 
- Tekmovalni sistem ( Janez Dekleva, Gregor Benedik) 
- Kadri ( Luka Sekula) 
 



 
Od 5. Potrditev kriterijev  za sestavo ekip za večja tekmovanja v sezoni 2022/2023 in 

kriterijev za nabor reprezentantov v sezoni 2023/2024; J. Bijol 
 
Po obravnavi kriterijev je sprejet sklep, da Odbor pAS potrjuje  kriterije za nabor 

reprezentantov v sezoni 2023/2024 (kjer se pri AC in PAR dopiše besedi posamična tekma) 
ter Protokol prijavljanja tekmovalk in tekmovalcev  na domača in tuja tekmovanja ter izbor 
za tekmovanja v tujini  za sezono 2022/2023. 
 

V nadaljevanje je bil sprejet tudi sklep, da Odbor pAS potrjuje tudi kriterije  za sestavo ekip 

za večja tekmovanja v sezoni 2022/2023:  
➢ 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 
 
 
 
Od 6. Razno 

- naslednja seja Odbora pAS bo, 09.11.2022 ob 08.00. 
 
Zaključek seje ob 10.35 uri. 
 
Janez Bijol                                                        
Podpredsednik pAS                                                                                     Zapisal: Roman Šturm 


