Smučarska zveza Slovenije –

Ljubljana, 27. 8. 2018

Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

ZAPISNIK
12. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek,
27. 8. 2018 v prostorih SZS v Ljubljani.

Začetek seje ob 16. uri.

Ugotovitev prisotnosti
Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Uroš Kalan, g. Ljubo Jasnič, g. Simon
Jan, g. Samo Štante, g. Roman Vidovič, dr. Janez Kocijančič (od 16.06), g. Franc Horvatiček in
g. Rajko Pintar.
Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Marko Dolenc, dr. Blaž Lešnik, 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. Tomaž Trbovc – zunanji sodelavec
za odnose z javnostmi, Janez Ožbolt 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 12 glasovi sklepčna.
G. Marko Dolenc je za glasovanje pooblastil g. Sama Štanteta.
G. Iztok Klančnik je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja.
Dr. Blaž Lešnik je za glasovanje pooblastil g. Franca Horvatička.
G. Smrekar je predlagal dopolnitev dnevnega reda: pod točko razno se doda potrditev
Organizacijskega komiteja Krvavec v okviru organizacije Svetovnega pokala in Mladinskega
svetovnega prvenstva v telemark smučanju (14. – 18. 2. 2019).
Dr. Petek je pod točko razno predlagal podpis Etičnega kodeksa.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnikov 10. redne ter 11. dopisne seje IO SZS
3. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno leto 2017
4. Sklic Skupščina SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice
5. Poslovniki panog
-

Prosti slog

-

Smučarski skoki in nordijska kombinacija

-

Telemark

6. Pravilnik o pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v smučarskih skokih in nordijski
kombinaciji
7. Razno
-

Vodenje panoge Deskanje na snegu

-

Predlog OK Krvavec, telemark smučanje

-

Etični kodeks
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SKLEP IO SZS št. 52: 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 10. redne ter 11. 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 10. redne seje IO SZS ter zapisnik 11. dopisne seje IO SZS.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 53: Zapisnika 10. redne ter 11. dopisne seje IO SZS se potrdita.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 3

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno leto 2017

Predstavi: g. Enzo Smrekar
G. Smrekar je pojasnil, da je NO SZS o poročilu že razpravljal na zadnji seji NO SZS, ki je
potekala 23. 8. 2018. Poročilo je že pripravljeno za sprejem na redni letni Skupščini SZS.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 54: IO SZS se je seznanil z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno
leto 2017.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
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Ad 4

Sklic Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice

Predstavi: dr. Franci Petek

Dr. Petek je pojasnil, da v skladu z vsakoletno prakso, IO SZS potrjuje glasovnico in dnevni red
Skupščine SZS. V tem trenutku je Skupščina načrtovana v prostorih SZS, v skladu s sanacijo
poslovanja, tako da dodatnih stroškov ne bo. Na dnevnem redu so točke, ki se jih redno poroča
na Skupščini. Glasovnica je bila pripravljena danes. Gradiva bodo poslana v poslovniškem roku.
Seji se je pridružil dr. Janez Kocijančič.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 55: IO SZS se seznani s predlaganim dnevnim redom. Predsednik SZS lahko
skliče redno letno Skupščino SZS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP IO SZS št. 56: IO SZS potrjuje glasovnico za redno letno Skupščine SZS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 5

Poslovniki panog

Predstavi: dr. Franci Petek, predsedniki panog

G. Smrekar je uvodoma pojasnil, da je IO SZS pozval vse panoge k uskladitvi poslovnikov panog
s Statutom SZS.
Dr. Petek je pojasnil, da so predlogi usklajeni na panogah in s pravno službo SZS. Manjka
poslovnik AD, ki naj bi bil potrjen na naslednji seji Zbora AD 4.9.2018. Prav tako sta v pripravi
še poslovnika panog tek na smučeh in deskanja na snegu.
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G. Štante je pojasnil, da je bil poslovnik panoge za deskanje na snegu na Zboru panoge
soglasno zavrnjen in je v usklajevanju pri pravni službi. Poslovnik bo usklajen tako z videnjem
klubov, kot tudi s pravno službo SZS.
SKLEP IO SZS št. 57: IO SZS potrjuje poslovnike o delu panog SZS: Poslovnik o delu organov
panoge za prosti slog, Poslovnik o delu organov panoge smučarski skoki in NK, Poslovnik o
delu organov panoge za telemark smučanje.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 6

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

Predstavi: g. Ljubo Jasnič
G. Jasnič je pojasnil, da je Pravilnik potrjen na organih panoge, pregledala ga je tudi pravna
služba SZS. Na osnovi današnje potrditve, bodo za podpis pripravljene pogodbe s športniki.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 58: IO SZS potrjuje Pravilnik o pravicah in dolžnostih tekmovalcev
reprezentanc v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

5

Ad 7

Razno

a) Vodenje panoge deskanje na snegu
Predstavi: dr. Franci Petek, Samo Štante

Dr. Petek je pojasnil, da se IO SZS seznanja, da je vodja panoge, Jaka Oman, Odboru
za deskanje na snegu podal odstopno izjavo.
G. Štante je pojasnil, da je odstop obravnaval Odbor na zadnji seji. Težava je v tem, da
ne sprejema hierarhije delovanja SZS. V času njegovega delovanja se tekoče zadeve
niso premaknile. Sklep je bil, da se najde osebo, ki bi prevzel vodenje v smislu
poslovanja panoge. Naproša SZS za pomoč.
Dr. Petek je pojasnil, da bi v najkrajšem možnem času morali imenovati vodjo panoge,
za poslovanje pa je potrebno najti ustrezno rešitev. Glede na to, da je deskanje močna
panoga, mora biti to začasna rešitev, dolgoročno pa mora biti vodenje v eni osebi, ki bi
delo opravljala profesionalno.

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

b) Predlog OK Krvavec, telemark smučanje
Predstavi: Franc Horvatiček, predsednik panoge
F. Horvatiček je pojasnil, da bo Svetovni pokal na Krvavcu organiziran že tretje leto
zapored. V istem terminu bo potekalo tudi Mladinsko svetovno prvenstvo v telemark
smučanju. Predstavil je predlog članov OK Krvavec, ki so ga člani prejeli z gradivom.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 59: IO SZS potrjuje OK tekme svetovnega pokala v telemark smučanju in
mladinskega svetovnega prvenstva v telemark smučanju na Krvavcu, od 14. do 18. februarja
2019.
Za: 12
Proti: 0
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Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

c) Etični kodeks SZS
Predstavi: dr. Franci Petek
Dr. Petek je pojasnil, da je IO SZS meseca junija 2018 sprejel nov Etični kodeks SZS, ki
pa je v veljavi le, če je podpisan, tako kot je navedeno v točki 1.4. Člani NO SZS so Etični
kodeks SZS že podpisali.

G. Smrekar je za konec člane IO SZS seznanil, da je v preteklem tednu potekalo srečanje
vodstva SZS in OK Planica s predstavniki FIS, generalno sekretarko FIS Sarah Lewis in FIS
Event Managerjem Stefanom Huberjem. Odziv je bil zelo dober, saj je bilo v okviru priprav na
Svetovno prvenstvo 2023 opravljenega že veliko dela.
Dr. Kocijančič je predlagal, da je potrebno razviti metodologijo stalnih poročil, saj bo sestankov
na to temo v prihodnosti zelo veliko.
G. Pintar je prisotne obvestil, da na Ljubnem ob Savinji zaključujejo plastifikacijo skakalnice
HS95. Otvoritev bo potekala 13. 10. 2018 z državnim prvenstvom na ledeni smučini.
17. 9. 2018 je načrtovan naslednji sestanek predsednikov organizacijskih komitejev
organizatorjev Svetovnih pokalov v Sloveniji. Nanj je povabil tudi predstavnike SZS.
SZS poziva k podpori, da bi že na jesenskih sestankih FIS v Zürichu najavili kandidaturo za
poletno Veliko nagrado v smučarskih skokih za ženske. Tekmo bi organizirali v okviru
Flosarskega bala na Ljubnem, prvo soboto v mesecu avgustu 2019.
Seja je bila zaključena ob 16.35.

Zapisal:
Tomaž Verdnik,
Vodja glavne pisarne
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Dr. Franci Petek,
Direktor SZS

Enzo Smrekar,
Predsednik SZS
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