Smučarska zveza Slovenije –

Ljubljana, 13. 11. 2018

Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

ZAPISNIK
14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13.
11. 2018 v prostorih SZS v Ljubljani.

Začetek seje ob 16.03.

Ugotovitev prisotnosti
Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Franc Horvatiček, g. Ljubo Jasnič, g.
Simon Jan, g. Samo Štante, g. Roman Vidovič, g. Rajko Pintar, dr. Blaž Lešnik in g. Iztok
Klančnik (od 16.32).
Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Uroš Kalan, dr. Janez Kocijančič in g. Marko
Dolenc.
Drugi vabljeni prisotni: dr. Franci Petek – direktor SZS, g. Roman Jakič, g. Benjamin Zagorc –
predsednik NO SZS, g. Tomaž Trbovc – zunanji sodelavec za odnose z javnostmi, g. Janez
Ožbolt – vodja panoge za biatlon in predstavniki medijev.
Zapisnikar: Tomaž Verdnik, vodja glavne pisarne
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Ad 1

Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je skladno s 26. členom poslovnika
Izvršilnega odbora (v nadaljevanju IO) Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS)
ugotovil, da je seja z 9 glasovi sklepčna.
G. Uroš Kalan je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja.
G. Smrekar je prisotnim predstavil predlog dnevnega reda in predlagal dopolnitve. Pri 4. točki
dnevnega reda se doda imenovanja predstavnika športnikov v IO SZS ter najavo in potrditev
drugega podpredsednika SZS. Pod točko razno je predlagal potrditev kandidature MSP Rogla
2019 in predloge za Bloudkova priznanja za leto 2018.

Predlogi so bili sprejeti.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje IO SZS
3. Imenovanje direktorja SZS
4. Imenovanje članov IO SZS
a) Področje športa invalidov
b) Predstavnik športnikov
c) Potrditev drugega podpredsednika SZS
5. Predlog kandidatov SZS za člane organov OKS
6. Poslovniki panog
a) Alpsko smučanje
b) Deskanje na snegu
c) Tek na smučeh
7. Razno
a) Kandidatura MSP Rogla 2019
b) Predlogi za Bloudkova priznanja za leto 2018
SKLEP IO SZS št. 68: Sprejme se predlagani dnevni red 14. redne seje IO SZS.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 0
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Sklep je sprejet soglasno.

Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika 13. redne seje IO SZS

Predstavi: g. Enzo Smrekar
Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in
potrdi zapisnik 13. redne seje IO SZS ter pregled sprejetih sklepov v tem mandatnem obdobju.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 69: Zapisnik 13. redne seje IO SZS se potrdi.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 3

Imenovanje direktorja SZS

Predstavi: g. Enzo Smrekar
G. Smrekar je pojasnil, da je potrebno v skladu z 26. in 32. členom Statuta SZS za novo
mandatno obdobje potrditi direktorja SZS.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 70: Na predlog predsednika SZS, g. Enza Smrekarja, IO SZS za novo
mandatno obdobje za direktorja SZS potrjuje dr. Francija Petka.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
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Ad 4

Imenovanje članov IO SZS

a) Področje športa invalidov
Predstavi: g. Enzo Smrekar
G. Smrekar je pojasnil, da predlaga razširitev IO SZS s člani, ki nimajo glasovalne pravice. Želi,
da bi tudi na SZS imeli urejen status športnikov invalidov in predstavnika športnikov v organih
SZS. Pojasnil je, da je že opravil razgovor z g. Romanom Jakičem. Meni, da se sodobni
organizaciji pritiče, da je predstavnik športnikov invalidov na nek način prisoten v delovanju SZS.
G. Jakič je poudaril, da ga veseli povabilo v IO SZS. S SZS sodelujejo že od leta 2006.
Sodelovanje športnikov invalidov z OKS in SZS je dobro. Ne nazadnje gre za profesionalni šport.
Že četrto leto zapored bo organiziran Svetovni pokal in v naslednjem letu tudi Svetovno
prvenstvo smučarjev invalidov. Imenovanje pomeni tudi priznanje za opravljeno delo.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 71: Za področje športa invalidov se za člana IO SZS brez glasovalne pravice
potrdi g. Romana Jakiča.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
b) Predstavnik športnikov
Predstavi: g. Tomi Trbovc
G. Trbovc je pojasnil, da je v prejšnjem tednu potekalo glasovanje za predstavnika športnikov,
glasovali so člani A reprezentanc vseh disciplin. Glasovalo je 50 športnikov. Jernej Damjan je
prejel 26 glasov.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 72: Za predstavnika športnikov se za člana IO SZS brez glasovalne pravice
potrdi g. Jerneja Damjana.
Za: 9
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Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

c) Potrditev drugega podpredsednika SZS
Predstavi: g. Enzo Smrekar
G. Smrekar je pojasnil, da ima SZS v skladu s Statutom lahko dva podpredsednika. Za drugega
podpredsednika predlaga dolgoletnega sodelavca, g. Ljuba Jasniča. Na SZS se pojavlja
potreba, da imamo osebo, ki pomaga pri vzpostavljanju stikov z zakonodajalci. V sklopu sklepa
se pozove panogo, da izvolijo novega predsednika. S tem bo g. Jasnič lahko začel opravljati
funkcijo podpredsednika.
G. Jasnič je pojasnil, da je s predlogom počaščen. Z regijami se je potrebno dogovoriti, da bodo
volitve izpeljane do konca leta.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 73: IO SZS imenuje g. Ljuba Jasniča imenuje za drugega podpredsednika
SZS. Panoga izpelje nadomestne volitve. S funkcijo podpredsednika nastopi, ko panoga izvoli
novega predsednika.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 5

Predlog kandidatov SZS za člane organov OKS

Predstavi: g. Enzo Smrekar
G. Smrekar je pojasnil, da smo na SZS prejeli poziv za volitve v organe in komisije OKS – ZŠZ
za novo mandatno obdobje 2018 – 2022. Na poziv in predlog trenutnega predsednika OKS, g.
Bogdana Gabrovca, v volilno obdobje vstopa kot kandidat za tretjega podpredsednika OKS na
področju poslovanja in marketinga. Meni, da je prav, da ima SZS kot ena največjih panožnih
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zvez predstavnika tudi na tem nivoju. Glede na poziv OKS je potrebno imenovati: kandidata za
člana skupščine OKS in člana IO OKS.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 74: IO SZS imenuje predsednika SZS, g. Enza Smrekarja, za kandidata za
člana skupščine OKS. Za namestnika se predlaga direktorja SZS, dr. Francija Petka.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
SKLEP IO SZS št. 75: IO SZS imenuje predsednika SZS, g. Enza Smrekarja, za kandidata za
člana IO OKS.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
G. Smrekar je pojasnil, da je potrebno imenovati tudi in kandidata za člana Strokovnega sveta
za vrhunski šport pri OKS in kandidata za člana Strokovnega sveta športa za vse pri OKS. Po
opravljenih razgovorih se za člana Strokovnega sveta za vrhunski šport predlaga g. Miha
Verdnika, za člana Strokovnega sveta športa za vse g. romana Šturma.

G. Smrekar odpre razpravo.
G. Pintar je želel, da se kandidata Romana Šturma predstavi, saj ga ne pozna.

Dr. Petek je pojasnil, da SZS do sedaj predstavnika v Strokovnem svetu za vse pri OKS
predstavnika nismo imeli. Ker imamo vsaj dve panogi, ki močno posegata v šport za vse, je
pomembno, da je član sveta nekdo, ki je operativen in redno zaposlen na SZS ter prihaja iz
panoge alpsko smučanje ali tek na smučeh. Tako se lahko informacije izmenjujejo pravočasno
in redno.
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Dr. Lešnik je pojasnil, da je g. Šturm človek z zelo dolgim stažem na SZS. Zelo je vpet tudi v
projekte SZS, ki so tudi rekreativnega, povsem netekmovalnega tipa. S področjem se ukvarja
že vrsto let. Meni, da je pravi kandidat za člana Strokovnega sveta športa za vse.
SKLEP IO SZS št. 76: IO SZS imenuje g. Miha Verdnika za kandidata za člana Strokovnega
sveta za vrhunski šport.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP IO SZS št. 77: IO SZS imenuje g. Romana Šturma za kandidata za člana Strokovnega
sveta športa za vse.
Za: 9
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 6

Poslovniki panog

Predstavi: g. Enzo smrekar, predsedniki panog
Dr. Lešnik je pojasnil, da je bil včeraj na Zboru za alpsko smučanje sprejet poslovnik panoge.
Dejstvo je, da del vsebine ni v skladu s statutom SZS. Sluti, da gre za izključevanje tistega, ki
je odgovoren za izobraževanje in usposabljanje na SZS, t.j. ZUTS Slovenije. Predlaga, da se v
4. členu 7. alineja črta »in usposabljanje«. V zadnjem odstavku 5. člena manjka »v sodelovanju
s Fakulteto za šport in ZUTS Slovenije«. Predlaga, da se Poslovnik ne sprejme.
Ob 16.32 se je seji pridružil g. Iztok Klančnik. Na seji je prisotnih 10 glasov.
G. Klančnik je pojasnil, da je bil poslovnik sprejet na Odboru in Zboru panoge. Izobraževanje in
usposabljanje kadra vidi strogo v povezavi z ZUTS.
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V razpravi so sodelovali: dr. Lešnik, g. Klančnik, g. Smrekar, dr. Petek, g. Štante, g. Zagorc.
SKLEP IO SZS št. 78: Poslovnik o delu panoge za alpsko smučanje se pred dokončnim
sprejetjem preda v presojo NO SZS v delu, ki se tiče skladnosti z akti SZS.
Za: 9
Proti:1
Vzdržani: 0
G. Štante je poudaril, da se Poslovnik o delu panoge za alpsko smučanje v delu, ki se dotika
članstva, razlikuje s Poslovnikom o delu panoge za deskanje na snegu. Zanima ga, kako je
lahko to mogoče, če sta bila oba poslovnika potrjena s strani pravne službe.
Dr. Petek je pojasnil, da je naslednja pomembna naloga strokovnih služb SZS, da oblikuje
Pravilnik o članstvu, ki bo reševal to problematiko.
SKLEP IO SZS št. 79: Potrditev Poslovnika o delu panoge za deskanje na snegu se prestavi na
naslednjo sejo.
Za: 10
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
SKLEP IO SZS št. 80: IO SZS potrjuje Poslovnik o delu organov panoge za tek na smučeh.
Za: 10
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 7

Razno

a) Kandidatura MSP Rogla 2019
Predstavi: g. Samo Štante
G. Štante je IO SZS seznanil s kandidaturo za izvedbo MSP 2019 na Rogli. Tekmovanje je že
v koledarju FIS, ni pa še doseženega dogovora z organizatorjem.
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G. Vidovič želi, da se s problematiko seznanja tudi panogo za prosti slog, glede na to, da je na
programu tudi smučarski kros.
SKLEP IO SZS št. 81: IO SZS se seznani kandidaturo za MSP 2019 v deskanju na snegu v
paralelnih disciplinah (PGS in PSL) ter deskarskemu krosu (SBX) in v smučanju prostega sloga
v disciplini smučarski kros (SX).
Za: 10
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

b) Predlogi za Bloudkova priznanja za leto 2018
Predstavi: g. Tomi Trbovc
G. Trbovc je pojasnil, da v pisarno SZS že prihajajo predlogi za podporo za Bloudkova priznanja.
Pojasnil je, da bomo na SZS tudi letos oddali predloge za Bloudkove plakete, ponovno bomo
oddali tudi kandidaturo za Bloudkovo nagrado za Vesno Fabjan, ki je edina nosilka olimpijske
medalje brez nagrade. Predlaga, da se počaka do 10. 12. 2018 in vse predloge za podpore IO
SZS potrdi na dopisni seji.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 82: IO SZS se je seznanil s procesom kandidatur za Bloudkove nagrade. O
vseh predlogih za Bloudkove nagrade bo IO SZS odločal na dopisni seji pred rokom za oddajo
predlogov.
Za: 10
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
Seja je bila zaključena ob 17.05.
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Zapisal:
Tomaž Verdnik,
Vodja glavne pisarne

Dr. Franci Petek,
Direktor SZS

Enzo Smrekar,
Predsednik SZS
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