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Na podlagi 24. člena Statuta Smučarske zveze Slovenije in na predlog Odbora za smučarske
skoke in nordijsko kombinacijo je Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije na svoji 21. seji
dne 21.6.2012 sprejel naslednji:

PRAVILNIK
o pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v smučarskih skokih in nordijski
kombinaciji

Splošne določbe
1. člen
S tem pravilnikom Smučarska zveza Slovenija (v nadaljevanju SZS) ureja pravice in
dolžnosti tekmovalcev članov državnih smučarskih reprezentanc s ciljem, da vsem zagotovi
čim boljše pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov in častno zastopanje državne smučarske
reprezentance (v nadaljevanju reprezentance) doma in v tujini.
2. člen
Status člana reprezentance pridobi tekmovalec oz. tekmovalka (v nadaljevanju tekmovalec),
ko podpiše individualno pogodbo s SZS. Z dnevom podpisa pogodbe tekmovalec sprejme vse
pravice, dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz tega pravilnika.

Obveznosti tekmovalcev iz športnega programa
3. člen
Tekmovalec je dolžan opravljati vse aktivnosti, ki jih predpiše in zahteva SZS, ki pa morajo
biti v naprej dogovorjene/najavljene (treningi, priprave, testiranja, tekmovanja). Aktivnosti se
bodo dogajale v različnih krajih doma in na tujem.
Tekmovalci morajo biti pravočasno seznanjeni s kratkoročnim, srednjeročnim in dolgoročnim
programom dela.
4. člen
Med drugim so obveznosti naslednje:
- udeležba na vseh treningih (kondicijskih in snežnih) po programu dela;
- udeležba na vseh testiranjih in zdravniških pregledih;
- spoštovanje športnega načina življenja (počitek, neuživanje alkohola, nikotina, drog...);
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udeležba na vseh mednarodnih tekmovanjih, za katera je v skladu s sprejetim programom
tekmovanj določen;
udeležba na vsakoletnem državnem prvenstvu;
spoštovanje vseh pravil FIS in SZS v vseh določbah. V kolikor tekmovalec po svoji volji
preneha biti član reprezentance SZS in se pred 27. letom (moški) oz. 25. letom (ženske)
prične ukvarjati s tekmovalnim smučanjem izven FIS sistema, je dolžan povrniti 70 %
sredstev, ki jih je SZS vložila v njegov trening v okviru reprezentanc SZS v zadnjih štirih
letih. Od vrnjenih sredstev dobi 70% SZS, 30% pa matični klub.
5. člen

Izostanek iz obveznosti športnega programa dela lahko odobri le glavni trener posamezne
selekcije oz. vodja reprezentanc, po potrebi skupaj z zdravnikom, zdravniškim konzilijem in
psihologom. Po poškodbi in procesu sanacije poškodbe je potrebno aktivno sodelovanje med
tekmovalcem, trenerjem in zdravnikom.

Ostale obveznosti tekmovalcev
6. člen
Tekmovalci so se dolžni udeležiti vseh tiskovnih konferenc, sprejemov in ostalih dogodkov
SZS. Tekmovalci se morajo udeležiti tudi vseh razglasitev rezultatov, razen v primeru, če
vodstvo reprezentance ne odloči drugače.
7. člen
Tekmovalec se mora stalno zavedati statusa tekmovalca, v katerega SZS vlaga velika
sredstva. Tekmovalec se obvezuje, da se v času aktivnega sodelovanja z reprezentanco ne bo
ukvarjal z nevarnimi aktivnostmi, ki bi lahko povzročile poškodbe ali okvare zdravja, ki bi
lahko onemogočale ali oteževale izvajanje treningov, doseganje optimalne pripravljenosti in
nastopanje na tekmovanjih, razen če to ni v sklopu skupnih priprav.
V primeru, da se tekmovalec poškoduje iz hude malomarnosti zunaj aktivnosti SZS (športne
igre izven treninga, neprevidna vožnja z motornimi sredstvi itd.), ima SZS pravico zahtevati
povrnitev stroškov za trening za tekočo tekmovalno sezono. Končno oceno te poškodbe bo
dalo strokovno vodstvo, po potrebi skupaj z zdravnikom.
8. člen
Športnik se zavezuje k delovanju v prid dobrega imena SZS in promocije smučarskega športa
kar vključuje:
- nastopanje v javnosti tako, da se utrjuje ugled dobrega imena SZS;
- spoštovanje celostne podobe SZS in njenih reprezentanc;
- prispevanje k dobrim odnosom v reprezentanci in njeni pozitivni javni podobi.
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9. člen
Tekmovalec se zavezuje, da v času trajanja pogodbe nastopa le za SZS oz. potrebuje za
nastopanje za drugega predhodno pisno soglasje SZS. Navedena omejitev se ne nanaša na
nastopanje za športnikov klub na tekmovanjih, vendar pa mora športnik SZS o takih nastopih
predhodno obvestiti. V primeru križanja nastopov oz. priprav in treningov z nastopi za
reprezentanco mora športnik spoštovati zahteve SZS. V primeru, da SZS meni, da določen
nastop športnika za klub ni v interesu optimalne pripravljenosti športnika, športnik ne sme
nastopiti na takšnem tekmovanju in mora spoštovati odločitev SZS.
10. člen
Tekmovalec ne sme upravljati z vozili, ki so last SZS, razen v izjemnih okoliščinah s
soglasjem odgovorne osebe, o čemer je tudi obveščen. V kolikor v takšnih okoliščinah
tekmovalec upravlja z vozilom, mora upoštevati vse prometno-varnostne predpise in ob tem
prevzeti vso odgovornost, tudi ob eventualnih nezgodah.
11. člen
Tekmovalec se zavezuje spoštovati pravila iz listine Mednarodnega olimpijskega komiteja in
Olimpijskega komiteja Slovenije, zlasti kodeks o prepovedi dopinga in na morebitni poziv
sodelovati v postopkih preverjanja. Prav tako se tekmovalec zavezuje spoštovati športni način
življenja (počitek, ne uživanje alkohola, nikotina, ostalih drog,…).
12. člen
SZS izrecno ne prevzema nikakršnih finančnih in drugih obveznosti za tekmovalce, za katere
se uporablja ta pravilnik, ki izhajajo iz njihovih obveznosti do države na podlagi davčne
zakonodaje. Tekmovalci so davčni zavezanci in so dolžni svoje obveze prijavljati in
izpolnjevati.

Sponzorstvo
13. člen
SZS trži celoten oglasni prostor tekmovalcev (tudi endorsement ipd.), ki ga omogočajo
pravila FIS in MOK.
SZS ima pravico razpolagati z imenom in podobo tekmovalca, za marketinške akcije
sponzorjev oz. partnerjev in lastne akcije. Navedeno velja tudi za obdobje enega leta po
prenehanju nastopanja tekmovalca za reprezentanco.
Tekmovalci imajo pravico do sklenitve pogodbe z enim osebnim sponzorjem, ki se lahko
pojavlja na smučeh. Osebni sponzor ne sme biti konkurenčen uradnim sponzorjem SZS.
Tekmovalec lahko z osebnim sponzorjem sklene pogodbo le za eno tekmovalno sezono, da
ne more priti do nejasnosti glede konkurenčnosti sponzorjev. Pred sklenitvijo pogodbe z
osebnim sponzorjem se tekmovalec obvezuje s priporočeno pošiljko obvestiti SZS o osebnem
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sponzorju in pogojih sponzorstva ter obvestilu priložiti kopijo pogodbe, ki jo namerava
skleniti z osebnim sponzorjem. SZS odobri sklenitev sponzorske pogodbe, v kolikor osebni
sponzor ni konkurenčen uradnim sponzorjem SZS in v kolikor uradni sponzorji SZS ne
izkoristijo svoje pravice do prednostne sklenitve sponzorske pogodbe s tekmovalcem pod
enakimi pogoji kot sponzorsko pogodbo želi skleniti osebni sponzor. V kolikor SZS v roku 8
dni od prejema obvestila tekmovalca o osebnem sponzorstvu ne pošlje pisnega odgovora,
lahko tekmovalec sklene pogodbo z izbranim osebnim sponzorjem. Oblika in velikost
reklamnih napisov osebnega sponzorja mora biti v skladu s pravili FIS in SZS, mesto napisa
določi SZS.
Tekmovalec je dolžan svoje sodelovanje v marketinških akcijah osebnega sponzorja uskladiti
z vodstvom reprezentance. Vse stroške, ki nastanejo v povezavi z osebnim sponzorjem, krije
tekmovalec sam.
Tekmovalec lahko v posamezni tekmovalni sezoni za osebnega sponzorja brez oznak ostalih
sponzorjev SZS nastopi le v eni reklamni akciji osebnega sponzorja, za kar pa mora dobiti
predhodno pisno soglasje SZS.
SZS ima pravico, da glavnim sponzorjem omogoči, da v oblačilih brez sponzorjev SZS in
brez osebnih sponzorjev tekmovalcev v posamezni tekmovalni sezoni izvedejo eno reklamno
akcijo.
14. člen
Tekmovalec se obvezuje s priporočeno pošiljko obvestiti SZS o nameri sklenitve pogodbe o
uporabi osebnega vozila. Obvestilo mora vsebovati tudi pogoje uporabe in osnovne podatke o
vozilu. V primeru, da partner SZS v roku 14 dni od prejema obvestila športniku ponudi v
uporabo enakovredno vozilo, mora športnik sprejeti ponudbo partnerja SZS. Tekmovalec ne
sme izvajati nobenih marketinških aktivnosti za blagovno znamko vozila (vključno podpis ali
druge oznake na vozilu) razern v primeru da dobi predhodno pisno soglasje SZS.

Obveznosti do sponzorjev in partnerjev SZS
15. člen
Tekmovalec je dolžan opravljati vse marketinške akcije sponzorjev in partnerjev do 8 dni v
tekmovalnem delu sezone, ki traja od 16.10. do 31.3., in do 10 dni v pripravljalnem delu
sezone, ki traja od 1.4. do 15.10., kar mora potekati z vednostjo in odobritvijo SZS. Prav tako
so se dolžni po potrebi odzvati svojim matičnim klubom do 5 dni letno. V marketinških
akcijah mora tekmovalec nastopati v uradnih oblačilih reprezentance, druga oblačila pa lahko
uporabi le ob privolitvi SZS.
Zgoraj omenjeno obvezno sodelovanje tekmovalcev ne vključuje aktivnosti iz 3. člena tega
pravilnika.
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16. člen
Vsak tekmovalec je po potrebi dolžan nastopati pred kamero v okviru programa sponzorjev
in partnerjev in ima pri tem pravico do predhodne seznanitve s scenarijem. SZS ne potrebuje
posebnega privoljenja tkmovalcev za objave materialov iz omenjenih marketinških aicij v
medijih. SZS mora poskrbeti, da scenarij pred kamero ne škodi ugledu, osebni integriteti in
imenu posameznika.
17. člen
Posamezni tekmovalec je obvezen individualno nastopiti v medijih v zahtevnejših
marketinških akcijah za program sponzorjev in partnerjev največ trikrat v tekmovalni sezoni,
kar velja tudi v primeru, če je bil propagandni material posnet že v prejšnjih sezonah.
Aktivnosti iz 3. člena tega pravilnika se ne štejejo kot zahtevnejše marketinške akcije.
18. člen
Udeležba tekmovalcev na vseh dogovorjenih marketinških akcijah sponzorjev in partnerjev je
obvezna in brez dodatnega honorarja ali nadomestila. SZS, sponzor ali partner je dolžan
nadomestiti le materialne stroške udeležbe.
19. člen
Vse druge samostojne marketinške akcije s sponzorji in partnerji ali katerimikoli drugimi
fizičnimi ali pravnimi osebami so tekmovalcem brez vednosti vodstva SZS prepovedane.

Hranarine
20. člen
Tekmovalci imajo pravico do hranarin, če so za to zagotovljena sredstva v proračunu panoge.
Hranarine se določijo s pravilnikom pred začetkom sezone, višina hranarin je odvisna od
razpoložljivih sredstev panoge.

Nagrade
21. člen
Tekmovalci imajo pravico do nagrad za osvojene vrhunske rezultate. Nagrade se določijo s
pravilnikom pred začetkom sezone, višina nagrad je odvisna od bonusov, ki so realizirani pri
sponzorjih.
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Status prvaka
22. člen
Za tekmovalca s statusom prvaka se po tem pravilniku šteje tisti tekmovalec, član
reprezentance, ki je v posamezni sezoni dosegel vsaj enega izmed naslednjih vrhunskih
dosežkov:
- osvojitev kolajne v svetovnem pokalu FIS skupno (uvrstitev od prvega do tretjega
mesta v skupnem seštevku svetovnega pokala);
- osvojitev malega kristalnega globusa v svetovnem pokalu FIS (zmaga v skupnem
seštevku posamezne discipline svetovnega pokala);
- osvojitev kolajne na Olimpijskih igrah (posamezno);
- osvojitev kolajne na svetovnem prvenstvu za člane (posamezno).
Za tekmovalce s statusom prvaka veljajo vsa določila pravilnika, vključno glede sponzorstva
in glede obveznostido sponzorjev in partnerjev SZS.
Izjemoma ima lahko tekmovalec s statusom prvaka do pet osebnih sponzorjev, ki pa ne smejo
biti konkurenčni uradnim sponzorjem SZS.
Tekmovalci, ki jim ta pravilnik podeljuje status prvaka, imajo pravico do privatnega treninga
in oblikovanja ekipe. Tekmovalec je upravičen do povračila stroškov za treninge in
tekmovanja v višini 100% povprečnih stroškov tekmovalca reprezentance, katere status bi
imel. To so vsi stroški, ki jih SZS krije tekmovalcem s statusom prvaka.
V primeru poškodbe tekmovalca, SZS plača sorazmerni del stroškov iz prejšnjega odstavka
(število dni brez poškodbe/365*celotni znesek povračil stroškov v sezoni), do konca sezone
pa prevzame tudi strošek trenerja v višini primerljivega zneska trenerjev SZS pod pogojem,
da se vključi v delo ostalih ekip SZS.
Ostale medsebojne pravice in obveznosti iz naslova statusa prvaka se opredelijo v
individualni pogodbi.

Osebna ekipa
23. člen
Tekmovalec, ki je član A reprezentance, lahko oblikuje osebno ekipo, če je star 27 let oz.
ženska 25 let. Tekmvoalci, ki tega kriterija ne izpolnjujejo, želijo pa oblikovati individualno
ekipo, morajo SZS povrniti celotna vložena sredstva za njihov trening v zadnji tekmovalni
sezoni v okviru reprezentanc SZS.
Za tekmovalce z osebno ekipo veljajo vsa določila pravilnika, vključno glede sponzorstva in
glede obveznosti do sponzorjev in partnerjev SZS.
Od vrnjenih sredstev iz prvega odstavka tega člena prejme 70% SZS, 30% pa matični klub.
Stroški treningov, ki so osnova za vračilo sredstev, se obračunajo na osnovi bilance
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posameznih ekip za tekoče leto in vključujejo tudi skupne stroške SZS.

Oprema
24. člen
SZS mora pred začetkom tekmovalne sezone neposredno ali v dogovoru z opremljevalci
športniku zagotoviti ustrezno opremo. Športnik je dolžan nositi in uporabljati izbrano opremo
SZS, kar velja tudi v primeru (v kolikor je oprema dovolj kvalitetna), da športnik želi
drugače. Športnik na vseh treningih, pripravah, tekmovanjih, prireditvah in javnih nastopih
(vključno s tiskovnimi konferencami in promocijskimi aktivnostmi) ne sme uporabljati ali
nositi druge opreme, ter je dolžan vedno nositi in uporabljati izbrano opremo na način, da so
jasno vidne oznake sponzorjev. Športnik bo v prostem času uporabljal izbrano opremo SZS,
izjemoma pa tudi svojo lastno opremo, ki pa mora biti brez kakršnihkoli reklamnih oznak.
Spisek opreme, ki je predmet te pogodbe, je v prilogi.
V primeru, da športnik želi tekmovati z opremo drugega opremljevalca izmed opremljevalcev
nordijskega ski poola kot mu ga določi SZS, drugi opremljevalec pa opreme ne želi
zagotoviti, športnik nosi vse stroške opreme izbranega opremljevalca.
V primeru, da športnik želi tekmovati z opremo opremljevalca, ki ni član nordijskega ski
poola, se športnik obvezuje SZS poravnati tudi vse obveznosti, ki izhajajo iz pravilnika
nordijskega ski poola.
Vsi tekmovalci so dolžni uporabljati izključno opremo, ki je določena v njihovih aneksih pri
individualnih pogodbah, kar velja za vse treninge in tekmovanja, kakor tudi za vse javne
nastope (snemanja, tiskovne konference, intervjuji...). V kolikor na javnem nastopu ali pred
kamero nastopijo v osebni opremi, morajo sami poskrbeti, da so sponzorji SZS (dodatni
našitki) dobro vidni.
V primeru, da je tekmovalec zaposlen na Ministrstvu za finance, Ministrstvu za notranje
zadeve ali Ministrstvu za obrambo, mu pri obveznostih za delodajalca ni potrebno uporabljati
opreme kot določata 24. in 25. člen.
25. člen
Nadalje so tekmovalci dolžni:
- trajanje svojih indivudualnih pogodb uskladiti s trajanjem pogodb opremljevalcev in
sponzorjev SZS;
- v prostem času uporabiti isto opremo ali svojo osebno opremo, ki pa mora biti brez
kakršnihkoli reklamnih oznak z namenom sponzoriranja. Druge možnosti so izključene;
- izpolniti in podpisati evidenčni karton, na katerega je vpisana vsa oprema, katero mora
uporabljati v času trajanja veljavnosti pogodbe iz 2. člena tega pravilnika. Evidenčni
karton je sestavni del aneksa k pogodbi;
- varovati vso izročeno opremo pred kakršnokoli poškodbo ali odtujitvijo, ker je last
proizvajalca oz. SZS in je dana posameznemu tekmovalcu le v uporabo. Tekmovalec, ki
iz kakršnegakoli vzroka opreme ne vrne, mora SZS plačati njeno dejansko vrednost;
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pri opremi, ki se šteje kot potrošni material (predvsem oblačila), po prenehanju uporabe
obvezno odstraniti znak reprezentance - državni grb, ki je last posameznega tekmovalca
in je neprenosljiv;
sami poskrbeti, da so na njihovi opremi pravilno nameščeni dogovorjeni našitki
sponzorjev in ob vsaki priložnosti dobro vidni. V primeru, da oznake niso dobro vidne, se
lahko tekmovalcu na tekmi, ko to opremo uporablja, izreče denarna kazen, katera se
odšteje od nagrade ali odmen oz. nagrad tekmovalcem. Isto velja za treninge, vse javne
nastope, snemanja in fotografiranja. Ta določba velja tudi za opremo apres ski ob vsaki
dogovorjeni priložnosti;
takoj, ko tekmovalci prejmejo novo opremo (s pričetkom tekmovanj v novi sezoni), je
prepovedano uporabljati opremo iz prejšnje sezone.

Zavarovanje
26. člen
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. Vsak tekmovalec mora imeti veljavno
Modro kartico. Velika Modra kartico je obvezna, če se tekmovalec udeležuje mednarodnih
tekmovanj. SZS v primeru poškodbe tekmovalca ne nosi odgovornosti in stroškov za njegovo
rehabilitacijo in ortopedske pripomočke kot tudi ne odškodninske odgovornosti.
S podpisom pogodbe iz 2. člena tega pravilnika tekmovalec sprejema obveznost, da
samostojno poskrbi za individualno zavarovanje, ki presega standard iz 1. odstavka tega
člena.

Disciplinski prekrški in ukrepi
27. člen
Šteje se, da so tekmovalci s podpisom individualne pogodbe iz 2. člena tega pravilnika
seznanjeni z določili tega pravilnika in vsako ravnanje v nasprotju s temi določili predstavlja
kršitev pravil, kar predstavlja disciplinski prekršek.
Disciplinski prekrški so predvsem:
- kršitev pravil in drugih aktov ter sklepov SZS in FIS,
- nevestno opravljanje sprejetih obveznosti,
- neizpolnitev sklepov SZS,
- neopravičen izostanek od udeležbe na tekmovanjih,
- neopravičena odsotnost pri pripravah reprezentance,
- nekorektno in nepošteno obnašanje doma in v tujini,
- neprimeren odnos do sponzorjev,
- nespoštovanje določb tega pravilnika.
28. člen
Za disciplinske prekrške, storjene po 27. členu tega pravilnika, se lahko izreče naslednje
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disciplinske ukrepe:
a) izključitev iz posameznega treninga ali tekmovanja,
b) denarna kazen,
c) prepoved nastopanja za določen čas ali na določenih tekmovanjih,
d) izključitev iz reprezentance za določen čas ali za stalno.
Če tekmovalec samovoljno pred koncem tekmovalne sezone izstopi iz reprezentance ali se preneha
aktivno ukvarjati s svojo športno aktivnostjo, ima SZS pravico od njega zahtevati povrnitev vseh
stroškov, nastalih v tej sezoni. V tem primeru je individualna pogodba avtomatično razvezana.

V primeru jemanja poživil v nasprotju s pravili FIS, MOK in OKS o nedovoljenih
stimulativnih sredstvih, kar se ugotovi s pozitivnim rezultatom na doping kontroli, se športnik
obvezuje povrniti SZS vse stroške, ki jih je SZS imela s športnikom v zadnjih treh letih. V
tem primeru je individualna pogodba avtomatično razvezana.

29. člen
Ukrep pod a) iz 28. člena predlaga glavni trener, o njem odloča strokovni vodja panoge. Ta
ukrep pride v poštev, kadar je izključitev za nemoteno delo oz. nadaljevanje tekmovanja
nujna, odločitev strokovnega vodje panoge je dokončna.
Ukrep pod b) iz 28. člena je možen v naslednjih stopnjah: prva kršitev, druga kršitev, tretja in
vsaka nadaljnja kršitev. Zneski za posamezne stopnje so določeni v individualnih pogodbah
in morajo biti sorazmerni višini celotnih prihodkov tekmovalca.
Ukrep pod b) 28. člena predlaga strokovni vodja panoge za prekrške na športnem področju
oz. direktor SZS ali direktor trženja za prekrške s področja obveznosti do sponzorjev,
obveznosti do sredstev javnega obveščanja in nošenja opreme. O ukrepu za prvo kršitev
odloča direktor SZS, o vseh nadaljnih stopnjah pa komisija SZS v sestavi: predsednik SZS,
direktor SZS in predsednik panoge.
O ukrepu pod c in d iz 28. člena odloča komisija SZS v sestavi: predsednik SZS, direktor
SZS in predsednik panoge.
Za posamezno kršitev je mogoča tudi kombinacija ukrepov iz 28. člena.
30. člen
Za vsak predlagani ukrep mora predlagatelj podati pisno obrazložitev. O odločitvi mora biti
pisno obveščen tekmovalec, direktor SZS in odbor panoge.
31. člen
Ugovor zoper disciplinske ukrepe pod b), c) in d) iz 28. člena je mogoče vložiti v 8 dneh po
prejemu pisnega sklepa o ukrepu na Izvršilni odbor SZS. Sklep, ki ga izda izvršilni odbor v
tem ugovornem postopku, je dokončen.
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32. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljavnost starega pravilnika. Veljati prenehajo
tudi vse dosedanje pogodbe, sklenjene med SZS in tekmovalci in se morajo skleniti nove v
skladu z določili tega pravilnika.
33. člen
Za interpretacijo tega pravilnika je pristojen Izvršilni odbor SZS.
34. člen
Dopolnitve in spremembe tega pravilnika se opravijo po enakem postopku, kot je predviden
za njegov sprejem.
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