Smučarska zveza Slovenije
Z U T S SLOVENIJE
Parmova 33
1000 LJUBLJANA
Z A P I S N I K
3. redne seje Sekretariata ZUTS Slovenije, ki je bila v četrtek 25. septembra 2003 ob 17:00 uri, v
prostorih Smučarske zveze Slovenije, Parmova 33, 1000 Ljubljana.
PRISOTNI: Janko Dvoršak, Uroš Martinšek, Marko Rataj (namesto Bojana Geriča), Primož Grabnar,
Matej Vörös, Iztok Kordiš, dr. Blaž Lešnik, mag. Vladimir Makuc, dr. Milan Žvan, Gregor Osojnik,
dr Rado Pišot , Matej Oblak (namesto Jureta Velepeca), Dušan Videmšek, Ivan Gruden
OPRAVIČENO ODSOTNI: dr. Bojan Jošt
Dnevni red:
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 2. seje Sekretariata ZUTS;
2. Poročilo direktorja ZUTS Slovenije o aktualnem dogajanju v naši organizaciji;
3. Potrditev sestava članov demonstratorskih vrst za smučarsko sezono 2003/04:
a. Tek na smučeh
b. Smučanje telemark
4. Sprejem in potrditev finančne konstrukcije programov komisij ZUTS Slovenije za sezono
2003/04;
5. Organizacija kadrovskih tečajev za sezono 2003/04 (po komisijah);
6. Organizacija in izvedba seminarjev usposabljanja demonstratorjev posameznih komisij v okviru
ZUTS Slovenije sezono 2003/04;
7. Organizacija in izvedba seminarjev strokovnega usposabljanja namenjenega strokovnim
delavcem v športu - razpisan za smučarsko sezono 2003/04 (po komisijah);
8. Pridobivanje licenc strokovnih kadrov na področju smučanja;
9. Teritorialna porazdelitev osnovnih organizacij ZUTS Slovenije glede na regije;
10. Razno:
• Sprejem cenika storitev ZUTS Slovenije za sezono 2003/04
Add. 1.
---------Sklep:
Po poročanju g. Grudna je g. predsednik ugotovil, da se lahko zapisnik prejšnje seje soglasno sprejme.
Add. 2.
---------Pri tej točki dnevnega reda seje sekretariata ZUTS Slovenije g. Videmšek poudaril, da vse aktivnosti dela
ZUTS Slovenije potekajo po programu .
A dd. 3
---------Sklep:
Po poročanju g. Kordiša je g. predsednik ugotovil, da se bodo izbori demonstratorske vrste komisije za
tek na smučeh izpeljali dne 25. oktobra 2003 na ledeniku Dachstein - Avstrija.
Sklep:
Na podlagi predloga g. Kordiša je predsednik dal na glasovanje za sprejem oz. potrditev sestava članov
Državne izpitne komisij za tek na smučeh za sezono 2003/2004 v sestavi:
1. Iztok Kordiš
2. Milena Kordež
3. Jani Pustovrh
4. Nevenka Omerzu
Nato so člani sekretariata ZUTS Slovenije v konstruktivni debati , izmenjavi mnenj soglasno sprejeli
predloge o sestavi članov državne izpitne komisije za tek na smučeh.

Add. 4. do Add. 9.
---------Sklep:
Po prejemu pisnega gradiva za sejo, ter predstavitvi posamezne točke, ki so razvidne iz dnevnega reda, je
predsednik predlagal, da se o priloženem pisnem gradivu pogovori v vmesnem času med sejama na
odborih posameznih komisij ZUTS Slovenije, ter, da se končni sklep o posamezni točki sprejme na seji
sekretariata dne 10. oktobra 2003 v Bohinju;
Add. 10.
----------

1. Ponovno pisno vložena prošnja gospoda Jureta Vrečka in gospoda Aleša Dopliharja (ustno
posredovana in predočena s strani g. Vladimirja Makuca) članoma »B« demonstratorske vrste
ZUTS Slovenije v obdobju 1999 - 2003, katera se nista udeležila odprtih izborov za
demonstratorski vrsti komisije za alpsko smučanje pri ZUTS Slovenije, da se jima dodeli licenca
za vodenje praktičnega dela na kadrovskih tečajih za pridobitev Učitelj I. in II. stopnje strokovne
usposobljenosti učitelj alpskega smučanja - prošnji se bosta obravnavali na sestanku komisije za
alpsko smučanje med obema sejama ter podalo stališče na seji sekretariata dne 10. oktobra 2003.

3. seja sekretariata ZUTS je bila zaključena ob 19.00 uri.
V Ljubljani, 30. september 2003

Zapisal: Ivan GRUDEN

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJEPARMOVA 33
1000 LJUBLJANA

ZAPISNIK
Drugih predlogov oziroma dopolnil dnevnega reda ni. IO sprejme sledeči
Ad.1.)
IO obravnava korektnost zapisa 3. seje. G. Vogrinec pripomni, da je opravičil izostanek na 3. seji.
Drugih pripomb na zapisnik 3. seje ni. G. Kalan poda poročilo o realizaciji sklepov IO SZS, ki je
zapisniku priloženo. Na pregled sklepov IO SZS in na poročilo direktorja o uresničevanju sklepov ni
pripomb in IO soglasno sprejme:
Ad.3.)
P. Ulaga: Vse poteka dobro. Skakalci so bili na pripravah v Skandinaviji, ker so imeli dobre pogoje.
Dosegli smo zmago na tekmovanju za WC. Zmagal je P. Peterka, ki smo mu zmago še posebej želeli.
Tudi B in mladinska reprezentanca v skokih sta bili na pripravah v Skandinaviji in dvoje priprav smo
združili v enih. Tudi tekači so imeli možnost trenirati po planu. Bili so v Skandinaviji in bilo je nekaj
preveč poti gor in dol, sicer pa so imeli dobre pogoje za priprave tudi na Rogli, kjer smo dosegli
dobre cene. Kombinatorci so odšli na tekmovanja, na prvi sneg, brez skoka glede na zagotovilo

organizatorja v ZDA, da bodo omogočili dobre pogoje za vadbo. Tekači niso na prvih tekmah dosegli
pričakovanih rezultatov, le P. Majdič je bila solidna, ostali niso dosegli mejnih rezultatov. Sponzorstva
so se lepo iztekla. Iztržili smo vse površine in v pogodbah določene variabilne dele bomo verjetno
dosegli. Edina slabost nordijskih disciplin je Planica.
T. Vogrinec: T. Maze je zmagala v pravem trenutku za dober začetek sezone. Na prvih tekmah so
bili boljši kot lani tudi rezultati moških v VSL. Čeprav so bile priprave v ZDA dobre, rezultati niso bili
adekvatni. Pri moških mlajša generacija prevzema vodilno vlogo. V Skandinaviji se je na tekmovanju
za EC B. Vajdič 3 x uvrstil med prvih pet. Dobre rezultate ne teh tekmah sta imela tudi A. Gorza in A.
Šporn. Situacija ni slaba, žal so mediji zazrti le v tekmovanja za WC in skopo poročajo o ostalih, tudi
zelo pomembnih tekmovanjih. Plan 1 mio. € bo POOL dosegel.
Ostali direktorji so bili opravičeno odsotni zato IO ni obravnaval poročil ostalih panog.
Ad.4.)
Predsednik poroča, da nam ŠD Planica ni odgovorila na naše pismo, da pa so nam odgovorili v
izjavi za javnost. Mnenja je, da ŠD Planica očitno skuša zadeve urejati po drugih poteh in ker nima
informacij, kaj je bilo dogovorjeno na poseben sestanku, prosi za informacije.
T. Kunstelj poroča, da so se res posebej sestali (s strani SZS so bili na sestanku P. Ulaga, J.
Bukovnik in T. Kunstelj), ker z vsemi zadevami nima nobenega smisla obremenjevati celega IO.
Dogovorili so se, oziroma našli kompromisno rešitev, da bi ŠD Planica v vrednosti 25% TV pravic
odstopilo SZS - P. Ulagi reklami prostor v izmeri 20 m2 , izvedel mnoga tekmovanja in pripravil
skakalnice za treninge reprezentanc in selekcij. G.Kunstelj meni, da je pristanek na 25% TV pravic, ki
jih bo potrebno še »oddelati« bistveno več, kot tisto, kar so bili pripravljeni sprejeti do te jeseni in da
seveda ni nujno, da IO sprejme to kompromisno rešitev.
Sledi razprava in prevlada stališče, da IO ne more akceptirati predlagane kompromisne rešitve, kajti
za vse OK-je morajo veljati enaki pogoji. Prisotni so tudi mnenja naj z marketinškimi pravicami
razpolaga ŠD Planica - OK sam. Glede na trditev, da SZS prispevajo dovolj s pripravo skakalnic in z
organizacijo mnogih tekmovanj, pa naj ovrednotijo uporabo skakalnic in fakturirajo usluge.
Na predlog predsednika IO soglasno sprejme:
Predsednik v nadaljevanju poroča, da mu je župan Občine Kranjska Gora g. Kotnik pisno odgovoril,
da niso nič vedeli o prenosu Univerziade - tekmovanja v skokih v Planico. SZS tekmovanja ni prijavila
na MŠZ sicer pa so šele v ponedeljek vložili dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, ki naj bi ga 19.
dec. 2002 dobili.
Ad.5.)
G. Kalan, ki je bil 3.10 na izredni seji zbora imenovan za v.d. predsednika zbora poroča, da je skladno
s sprejetimi sklepi dne, 20.11. sklical redno sejo zbora za smučarske teke. J. Kalan podrobno poroča
o poteku redne seje na kateri je pri tajnem glasovanju za predsednika zbora, zaradi proceduralne
napake, prišlo do večjega zapleta in je zato zahteval razveljavite volitev. Sejo je prekinil in kot v.d.
predsednik odstopil. V nadaljevanju IO seznani tudi z vsebino pisma smučarskih klubov SK BRDO,
TSK DEBITEL VRHNIKA, TSK JUB DOL PRI LJUBLJANI, TSK MERKUR KRANJ, TSD OLIMPIJA
LJUBLJANA in TSK VALKARTON LOGATEC z dne, 02.12.2002 in prošnjo teh klubov, da bi se dva
predstavnika omenjenih klubov udeležila seje IO, ko bo obravnaval problematiko smučarskih tekov.
Predsednik je v zvezi s temi zapleti predlagal IO pa soglasno sprejel:
Sklep št. 33:
1. IO z zaskrbljenostjo in obžalovanjem spremlja dogajanja v smučarskih tekih še zlasti v letu
dni po zgodovinskih uspehih te discipline na ZOI v SLC.
2. IO vlaga in bo vložil vse napore, da se zbor čimprej konstituira skladno s statutom in drugimi
akti SZS in poziva klube k konstruktivnemu sodelovanju, ki ga sicer poznamo v ostalih zborih.

3. Odgovoriti je potrebno na pismo omenjenih klubov pri čemer je potrebno opozoriti na
nekatere nepravilnosti, ki so jih navedli in priložiti odgovoru pismo SK Brdo in sklep IO o
razrešitvi g. Vauhnika.
4. Direktor SZS skliče novo sejo zbora za teke do10. januarja 2002.
Ad.6.)
G.Kalan podrobno poroča o sklepih registracijske komisije in o pritožbah na sklepe registracijske
komisije. G.Kalan poroča tudi o predlogu komisije po dopolnitvi pravilnika o registraciji, ker le-ta ni
dovolj precizen. Po razpravi IO soglasno sprejme:
Sklep št. 34: Ferk Maruša, Tina Ravnikar, Nina Kobentar in Katarina Lavtar lahko prestopijo iz
SK Jesenic brez plačila odškodnine.
Sklep št. 35: Nejc Brodar, ki je v sezoni 2001/02 treniral v okviru slovenskih reprezentanc za
prestop iz TSK Merkur v ŠD Tekač Škofja Loka plača TSK Merkur odškodnino v znesku
100.000 SIT.
Sklep št. 36: Matej Brvar in Matija Bočko za prestop v novi klub plačata odškodnino v znesku
100.000.- SIT
Sklep št. 37: Komisija v sestavi: Anton Ribnikar in Jaro Kalan do sklica skupščine SZS
izdelata predlog dopolnil Pravilnika o registraciji tekmovalcev SZS.
Ad.7.)
J. Kalan poroča o kandidatih za sredstva za izgradnjo športne infrastrukture po javnem razpisu FŠ in
MŽZS, ki potrebujejo priporočila SZS in odločitev SZS o prioritetah, pri čemet opozori, da je IO o prvi
prioriteti že sklepal.
IO soglasno sprejme
Sklep št. 38: SZS izda vsem kandidatom za sredstva FS in MŠZS za izgradnjo športne
infrastrukture pozitivno mnenje. Prioriteta SZS za izgradnjo infrastrukture v leto 2003 je
sledeča:
1. prioriteta je izgradnja skakalnice K 100 v Kranju -SSK Triglav Kranj
2. prioriteta je posodobitev- adaptacija snežnega stadiona na Pohorju (MSP 2004 )- SK Branik
Maribor
3. prioriteta je izgradnja sedežnice v Podkorenu- RTC Žičnice Kranjska Gora
4. prioriteta asfaltiranje in razsvetljava strelišča na Pokljuki – SZS, biatlon
5. zadostitev mednarodnim standardom pri zagotavljanju varnosti in kakovosti pogojev za treninge v
Smučarsko turističnem centru Stari vrh (proge za SG EYOF 2003) - Smučarsko turistični center
Stari vrh
6. rekonstrukcija skakalnic in skakalnega centra v Žireh – SSK Alpina, Žiri za zagotavljanje potreb
osnovnošolske in odraščujoče mladine v Poljanski dolini in širšem regionalnem nivoju - SSK Alpina,
Žiri
Ad.8.)
Na predlog direktorja J. Kalana IO soglasno sprejme
Sklep št. 39:
1. Klubi lahko prosto določajo članarino za svoje člane. Podatke o članih klubi le sporočajo
SZS, ki vsem članom brezplačno izda belo smučarsko izkaznico.

2. Članarina za modro smučarsko izkaznico:
•
5.000.- SIT odrasli
•
4.500.- SIT dijaki in študentje
•
4.000.- SIT otroci do 14. leta starosti
•
7.000.- SIT družinska modra kartica: ena odrasla oseba in en otrok, vsak
nadaljnji družinski član 3000.- SIT
Ad.9.)
J.Kalan seznani IO, da želi POP TV skleniti s SZS sporazum o zagotavljanju nemotenega dela na
prizoriščih tekmovanj za WC za kratka poročanja do 90 sekund v skladu z zakonom o medijih. Sledi
razprava in opozorila, da je SZS svoje TV pravice že prodala MPP.
IO soglasno sprejme
Sklep št. 40: Sporazuma se še ne podpiše. Pridobiti je potrebno pravno mnenje.
J. Kalan IO seznani z vsebino odgovora, ki ga je OK Zlata Lisica poslal MPP na pismo s katerim SK
Branik Maribor – OK Zlata Lica in ASK Kranjska Gora – OK Pokal Vitranc obvešča o zmanjšanju
pogodbenih obveznosti, ker je Audi postal generalni sponzor tekmovanj za svetovni pokal v alpskem
smučanju. OK Zlata Lisica kakor tudi OK ASK Kranjska Gora se ne strinjata in ne sprejemata zahteve
MPP o znižanju plačila za marketinške pravice za 20%. Prisotni povsem podpirajo stališče obeh
organizatorjev in IO soglasno sprejme
Sklep št. 41: IO podpira OK Zlata Lisica in OK Pokal Vitranc , hkrati pa prosi člana predsedstva
FIS g. J. Kocijančiča da namerah MPP obvesti predsedstvo FIS.
T. Podobik seznani IO SZS z odstopom člana nadzornega odbora g. Ljuba Jasniča. Ker člane
nadzornega odbora imenuje skupščina SZS bo do sklica nove skupščine nadzorni odbor deloval v
okrnjeni sestavi.
Ker današnja 4. seja IO SZS ni sklepčna, se izvede korespondenčno glasovanje o sprejetih sklepih.
Seje je zaključena ob 19,55 uri.
Zapisala: Jelka Bem-Krnel

Stanislav Valant,
predsednik

