Zapis korespondenčne seje odbora panoge za alpsko smučanje z dne 12.12.2016
Po navodilu predsednika panoge Iztoka Klančnika je bil posredovan sklic in vsebina korespondenčne
seje Odbora panoge za alpsko smučanje z vsebino:
Spoštovani,
po navodilu predsednika panoge Iztoka Klančnika vas obveščam, da je SZS prejela poziv Tine Maze v
katerem obvešča vodstvo panoge za alpsko smučanje in SZS, da bo nastopila na VSL tekmovanju za
Zlato Lisico v dresu s sponzorji alpskih reprezentanc, če bo prejela od vsakega od zlatih sponzorjev na
dresu po 15.000 €, kar pomeni 90.000€. V nasprotnem namerava nastopiti v svojih oblačilih s svojimi
sponzorji.
Glede na navedeno predsednik predlaga članom Odbora spodnji sklep, ki bo po korespondenčni seji
posredovan IO-ju SZS.
Sklep korespondenčne seje Odbora:
Za namen sklenitve dogovora, da bo tekmovalka nastopila za reprezentanco, morajo biti izpolnjeni
sledeči pogoji:
1. Urejeno članstvo v matičnem društvu (modra kartica 2016/2017)
2. Status aktivne tekmovalke (FIS koda)
3. Podpisana pogodba s SZS v kateri so opredeljene medsebojne obveznosti in dolžnosti (kjer je
tudi jasno opredeljeno, da tekmovalec lahko nastopa samo v dresu reprezentance z
reprezentančnimi sponzorji)
Ko bo tekmovalka izpolnila navedene pogoje, bo prijavljena na to tekmovanje s strani SZS. V
nasprotnem primeru je SZS ne bo prijavila.
Obrazložitev:
- Zgoraj navedene pogoje izpolnjujejo vsi člani reprezentanc, ki v letošnji sezoni nastopajo na
mednarodnih tekmovanjih v okviru FIS.
- Vsi pogoji so skladni z veljavnimi akti in programi reprezentanc v katerih ni predvideno
nikakršno posebno nagrajevanje oz plačevanje posameznih nastopov reprezentantom.
- Programi reprezentanc za to sezono so določeni, sprejeti in potrjeni s strani najvišjega organa
panoge. Ravno tako so določena vsa pogodbena razmerja s sponzorji (podpisane pogodbe).
Zato v sklenjene dogovore s sponzorji ne moremo dodatno posegati, ker so pogodbe
sklenjene za področje reprezentance, v sklopu katere bo na omenjeni tekmi nastopila tudi
Tina Maze.
- Program alpskih reprezentanc in finančni načrt, ki ga je sprejel najvišji organ panoge, ne
predvideva dodatna finančna sredstva, s katerimi bi lahko v primeru opravičenosti takega
poziva, tako zahtevo financirali dodatno izven programov.
Prosim vas za vaš odziv, do jutri 13.12. do 12 ure.
Iztok Klančnik
Predsednik panoge za alpsko smučanje

Glede na korespondenco v gradivu sklica (del zapisnika) so se na predlog odzvali vsi člani Odbora z
glasovalno pravico:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Marko Milharčič, ponedeljek, 12.12. ob 19.52
Iztok Klančnik,
ponedeljek, 12.12. ob 20.03
Janez Dekleva,
ponedeljek, 12.12 ob 20.04
Novak Vinko,
ponedeljek, 12.12 ob 20.21
Gregor Benedik, ponedeljek, 12.12 ob 20.28
Boris Debelak,
ponedeljek, 12.12 ob 21.16
Trivo Krempl,
ponedeljek, 12.12. ob 21.31
Uroš Zupan,
ponedeljek, 12.12 ob 22.04
Mitja Kumar,
ponedeljek, 12.12 ob 22.48
Damjan Paščinski,ponedeljek, 12.12 ob 22.58
Marko Arnež ,
torek,
13.12 ob 05.42
Jože Bizjak,
torek,
13.12 ob 10.06
Marko Bucik,
torek,
13.12 ob 10.06

ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
ZA
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ZA

in tako soglasno potrdili predlagani sklep.
Sklep korespondenčne seje Odbora:
Za namen sklenitve dogovora, da bo tekmovalka Tina Maze nastopila za reprezentanco, morajo biti
izpolnjeni sledeči pogoji:
1. Urejeno članstvo v matičnem društvu (modra kartica 2016/2017)
2. Status aktivne tekmovalke (FIS koda)
3. Podpisana pogodba s SZS v kateri so opredeljene medsebojne obveznosti in dolžnosti (kjer je
tudi jasno opredeljeno, da tekmovalec lahko nastopa samo v dresu reprezentance z
reprezentančnimi sponzorji)
Ko bo tekmovalka izpolnila navedene pogoje, bo prijavljena na to tekmovanje s strani SZS. V
nasprotnem primeru je SZS ne bo prijavila.

