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Smučarska zveza Slovenije –       Ljubljana, 18. 6. 2018 

Združenje smučarskih panog 

Izvršilni odbor 

 

 

Z A P I S N I K 

10. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek,  

18. 6. 2018 v prostorih SZS v Ljubljani. 

 

 

Začetek seje ob 16. uri. 

 

 

Ugotovitev prisotnosti 

 

Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Ljubo Jasnič, g. Simon Jan, g. Samo 

Štante,  g. Roman Vidovič, dr. Janez Kocijančič in g. Rajko Pintar. 

 

Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Marko Dolenc, dr. Blaž Lešnik, g. Franc 

Horvatiček, g. Iztok Klančnik. 

 

Drugi vabljeni prisotni: dr. Franci Petek – direktor SZS, ga. Katja Gril -  finančno računovodska 

služba SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO SZS, g. Uroš Kalan, g. Tomaž Trbovc – 

zunanji sodelavec za odnose z javnostmi 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 11 glasovi sklepčna.  

 

G. Marko Dolenc je za glasovanje pooblastil g. Sama Štanteta. 

Dr. Blaž Lešnik je za glasovanje pooblastil g. Ljuba Jasniča. 

G. Franc Horvatiček je za glasovanje pooblastil g. Romana Vidoviča. 

G. Iztok Klančnik je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja. 

 

G. Smrekar je predlagal, da se med točko 2 in točko 3 doda točko, predstavitev in glasovanje o 

predlogu kandidata za podpredsednika, g. Uroša Kalana. 

 

G. Štante je pod točko razno predlagal seznanitev s stanjem sprejemanja poslovnikov na ravni 

panog.  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnikov 7. redne ter 8. in 9. dopisne seje IO SZS 

3. Predstavitev in potrditev podpredsednika SZS 

4. Sistemizacija delovnih mest SZS 

a) Pravilnik o organizaciji delovanja SZS 

b) Akt o sistemizaciji delovnih mest SZS 

5. Poslovni načrti panog za sezono 2018/2019 

6. Etični kodeks SZS 

7. Pravilnik o licenciranju strokovnih smučarskih kadrov vseh pojavnih oblik smučanja, 

nordijske hoje in teka ter nordijskega rolanja in rolkanja 

8. Informacija o volitvah predstavnika športnikov v IO SZS 

9. Razno 

- Pogodbe športniki 

- Poslovniki panog 
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SKLEP IO SZS št. 43: Sprejme se predlagani dnevni red 10. redne seje IO SZS. 

 

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad 2 Pregled in potrditev zapisnikov 7. redne ter 8. in 9. dopisne seje IO SZS 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

 

Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in 

potrdi zapisnik 7. redne seje IO SZS ter zapisnika 8. in 9. dopisne seje IO SZS. 

 

G. Smrekar želi, da se v prihodnje zapisniku predloži tudi poročilo o stanju realizacije 

posameznih sklepov. 

 

SKLEP IO SZS št. 44: Zapisniki 7. redne ter 8. in 9. dopisne seje IO SZS se potrdijo. 

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad 3 Predstavitev in potrditev podpredsednika SZS 

G. Smrekar je za podpredsednika predlagal g. Uroša Kalana, izkušenega managerja s področja 

financ. 

 

G. Kalan se je članom IO SZS na kratko predstavil. Trenutno je kot vodja financ zaposlen v 

Petrolu. Svojo vlogo vidi v podpori pri finančni sanaciji, na drugi strani pa pri vzpostavitvi 

pregledne sheme poročanja.  

 

Razprave ni bilo.  
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SKLEP IO SZS št. 45: IO SZS potrjuje g. Uroša Kalana kot podpredsednika SZS.  

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

 

Ad 4 Sistemizacija delovnih mest SZS 

a) Pravilnik o organizaciji delovanja SZS 

b) Akt o sistemizaciji delovnih mest SZS 

 

Predstavi: dr. Franci Petek 

 

Dr. Petek je predstavil dokumente, ki so jih člani IO SZS prejeli z gradivom. SZS za svoje 

delovanje potrebuje dokument, ki ustreza dejanskemu stanju, saj je bilo s strani inšpekcijskih 

služb ugotovljeno več nepravilnosti. Naproša g. Zagorca za predstavitev. 

 

G. Zagorc je pojasnil, da imamo dva dokumenta, na eni strani organizacijo delovanja, saj SZS 

ne sodeluje le z redno zaposlenimi. Dokument sledi Statutu SZS. Drugi dokument ureja delovna 

mesta oz. razmerja znotraj SZS.  

 

G. Smrekar odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: g. Smrekar, g. Jasnič, dr. Kocijančič in dr. 

Petek.   

 

SKLEP IO SZS št. 46: IO SZS potrjuje pravilnik organizaciji delovanja in akt o sistemizaciji 

delovnih mest. 

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 
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Ad 5 Poslovni načrti panog za sezono 2018/2019 

 

Predstavi: dr. Franci Petek, ga. Katja Gril  

 

G. Smrekar je pojasnil, da se je IO SZS na prejšnji redni seji seznanil s poslovnimi načrti panog.  

 

Ga. Gril je predstavila poslovne načrte. Od prejšnje seje se bistveno ne razlikujejo. Cilj je, da 

sezono zaključimo vzdržno. Za panoge je pomembno, da se poslovnih načrtov držijo. V 

nasprotnem primeru, bo potrebno sprejeti sklepe o ustavitvi programov. Planirani odhodki so 

vzdržni, presežek prihodkov je namenjen pokrivajo obveznosti preteklih sezon.  

 

G. Smrekar je ponovno pozval, da se planiranih odhodkov ne presega.  

 

Razprave ni bilo. 

 

SKLEP IO SZS št. 47: IO SZS potrjuje poslovne načrte panog za sezono 2018/2019 po vseh 

predstavljenih postavkah.    

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

Ad 6 Etični kodeks SZS 

 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

G. Smrekar je pojasnil, da obstoječi etični kodeks ni bil več veljaven in ga je potrebno osvežiti 

in ponovno potrditi. Sprememba je ta, da velja do preklica.  

 

G. Smrekar je odprl razpravo. Dr. Kocijančič je predlagal, da se dopolnijo uvodne določbe v 

točki 1.2. 
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SKLEP IO SZS št. 48: IO SZS potrjuje etični kodeks SZS s predlaganimi popravki.   

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

Ad 7  Pravilnik o licenciranju strokovnih smučarskih kadrov vseh pojavnih oblik 

smučanja, nordijske hoje in teka ter nordijskega rolanja in rolkanja 

 

Predstavi: dr. Franci Petek 

Na dopisni -  3. seji z dne 5. 3. 2018 je  IO SZS je sprejel in potrdil sklep, da  »Združenje učiteljev 

in trenerjev smučanja (ZUTS) Slovenije razvija, izvaja in nadzira usposabljanje in licenciranje 

ter izpopolnjevanje smučarskih strokovnih kadrov za potrebe posameznih smučarskih panog v 

okviru Smučarske zveze Slovenije.« 

 

Ob potrjevanju predlaganega sklepa je bil priložen tudi Pravilnik o licenciranju strokovnih 

smučarskih kadrov vseh pojavnih oblik smučanja, nordijske hoje in teka ter nordijskega rolanja 

in rolkanja. Zaradi osredotočenosti na predlagani sklep, je bil korespondenčno potrjen samo 

sklep, ne pa tudi Pravilnik. Vsebinsko se ta dejansko izvaja že dalj časa – natančneje od junija 

2015, ko je Zbor delegatov ZUTS Slovenije na svojem rednem letnem zboru potrdil Pravilnik o 

licenciranju ob poprejšnjem strinjanju predsednikov panog SZS. 

 

SKLEP IO SZS št. 49: Za potrebe nemotenega izvajanja Statuta Smučarske zveze Slovenije – 

ZSP, ki v svojem 9. členu - Temeljni cilji in naloge SZS v svoji 10 točki opredeljuje licenciranje 

in usposabljanje, Izvršilni odbor Smučarske zveze Slovenije potrjuje Pravilnik o licenciranju 

strokovnih smučarskih kadrov vseh pojavnih oblik smučanja, nordijske hoje in teka ter 

nordijskega rolanja in rolkanja. 

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 
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Ad 8 Informacija o volitvah predstavnika športnikov v IO SZS 

 

Predstavi: g. Tomaž Trbovc 

G. Trbovc je pojasnil, da so tudi športniki imeli svojega predstavnika v IO SZS, brez glasovalne 

pravice. Predlagal je, da bi športnik, član IO SZS imel dvoletni cikel.  

 

G. Smrekar je predlagal, da Poslovnik o delovanju IO SZS do prihodnje seje osvežimo.  

 

Dr. Kocijančič je predlagal, da bi razmislili o dveh predstavnikih športnikov, ženski in moškemu.  

 

SKLEP IO SZS št. 50: IO SZS se je seznanil z informacijo o volitvah predstavnika športnikov v 

IO SZS. 

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

Ad 9 Razno 

a) Pogodbe športniki 

Predstavi: dr. Franci Petek 

 

Dr. Petek vpraša predsednike panog ali vidijo potrebo, da bi imeli na ravni SZS enotne osnutke 

pogodbe s športniki, kljub specifiki posameznih panog. 

 

Sodelujoči so bili mnenja, da bi bil tak osnutek uporaben, v kolikor je oblikovan tako, da je možno 

vključiti posebnosti in značilnosti posamezne panoge. 

 

b) Poslovniki panog 

Predstavi: dr. Franci Petek 

 

Dr. Petek je pojasnil, da se je v skladu s sklepom IO SZS, že sestala delovna skupina na temo 

priprave oz. rešitve vsebine Poslovnika za deskanje in prosti slog. Komisija je delovala v sestavi: 
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odvetnica Barbara Kürner Čad, odvetniški kandidat Jure Dermastja, dr. Franci Petek – direktor 

SZS, Aleš Zakšek – SZS, Tomaž Verdnik – SZS. Povabljen je bil tudi vodja panoge za deskanje, 

g. Jaka Oman, vendar se sestanka ni mogel udeležiti. Ugotovljeno je bilo sledeče: Upoštevanje 

člana v več panogah: posameznik se ob včlanitvi deklarira za delovanje v panogah, v katerih 

društvo/klub deluje v okviru SZS. Zahtevanje za opredelitev ene panoge je lahko 

diskriminatorno, poleg tega pa je nemogoče ugotoviti v kateri panogi posameznik deluje bolj 

aktivno. Glasovalno pravico klubom/članom panoga ne more odvzeti, če jim jo podeljuje statut, 

ki se v tem delu smiselno uporablja tudi za panoge. 

 

G. Štante je pojasnil, da karkoli panoga predlaga, vedno prejme pravno mnenje, da se članstva 

v skladu z 19. členom Statuta SZS ne sme omejevati. Na tem mestu je izpostavil omejitev 

ZUTSa, kjer se članstvo v Zboru delegatov omejuje s številom učiteljev. Glasovi iz naslova 

števila športnikov s točkami ter organizatorjev tekmovanj morajo pripadati panogi, v kateri so bili 

doseženi in se ne smejo uporabljati v drugi panogi.  

 

G. Smrekar je predlagal, da se v korespondenco vključi g. Zagorc in opravi dodatne razgovore.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 17. uri 

 

Zapisal:          

Tomaž Verdnik, 

Vodja glavne pisarne  

 

Dr. Franci Petek,  

Direktor SZS 

 

Enzo Smrekar, 

Predsednik SZS 


