Smučarska zveza Slovenije –

Ljubljana, 2. 10. 2018

Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

ZAPISNIK
13. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 2.
10. 2018 v prostorih SZS v Ljubljani.

Začetek seje ob 16.10.

Ugotovitev prisotnosti
Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Uroš Kalan, g. Simon Jan, g. Samo
Štante, g. Roman Vidovič, dr. Janez Kocijančič, g. Rajko Pintar, g. Marko Dolenc in dr. Blaž
Lešnik.
Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Franc Horvatiček, g. Ljubo Jasnič, 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 in Janez Ožbolt – vodja panoge za biatlon.
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. Franc Horvatiček je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja.
G. Ljubo Jasnič je za glasovanje pooblastil g. Uroša Kalana.
G. Iztok Klančnik je za glasovanje pooblastil dr. Blaža Lešnika.

G. Smrekar je prisotnim predstavil predlog dnevnega reda in jih pozval k morebitnim
dopolnitvam.
G. Trbovc je pod točko razno predlagal potrditev prejemnikov priznanj za športne dosežke v
sezoni 2017/2018 v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju priznanj, nagrad in daril.
G. Štante je predlagal potrditev OO Rogla 2019 in poročilo tekmovanja za Svetovni pokal v
deskanju na snegu, Rogla 2018.

Predloga sta bila sprejeta.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje IO SZS
3. Pobuda predsednika panoge deskanje na snegu
4. Sprejem novega kluba
5. Razno
a) Potrditev prejemnikov priznanj
b) Potrditev OO Rogla 2019 in poročilo tekmovanja za Svetovni pokal v deskanju na snegu,
Rogla 2018
SKLEP IO SZS št. 60: Sprejme se predlagani dnevni red 13. redne seje IO SZS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
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Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje IO SZS

Predstavi: g. Enzo Smrekar
Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in
potrdi zapisnik 12. redne seje IO SZS ter pregled sprejetih sklepov v tem mandatnem obdobju.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 61: Zapisnik 12. redne seje IO SZS se potrdi.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 3

Pobuda predsednika panoge deskanje na snegu

Predstavi: g. Samo Štante
G. Štante je pojasnil, da so na panogi pri oblikovanju proračuna naleteli na težavo. Izpostavil je
upoštevanje solidarnosti in upoštevanje ostanka preteklih let. Pred samo sejo IO SZS je bil
opravljen sestanek vodstva panoge s predsednikom in direktorjem SZS, kjer je bila problematika
usklajena. Predlagana pobuda pa je bila namenjena rešitvi težav. Predlog sklepov, ki jih je
panoga predlagala, se umika.
G. Smrekar je pojasnil, da se je vodstvo SZS pobude lotilo z vso resnostjo. Pristojne službe SZS
je naprosil za pregled vseh postavk. Stanje je bilo na sestanku pred sejo IO SZS usklajeno.
Poudaril je, da je v primerih, ko panoge in strokovne službe ne morejo uskladiti podatkov, vedno
na voljo za pomoč pri usklajevanju.
G. Smrekar je povzel potek solidarnosti. S sklepom IO SZS št. 110 iz leta 2014 je bil sprejet
Sanacijski načrt. Sanacijski načrt se je izvajal z različnimi variacijami. Leta 2015 je IO SZS
sprejeli sklep št. 228, da se solidarnostni odstotek zniža s 5% na 2,5%, v letu 2017 je IO SZS
sprejel sklep št. 369, da se solidarnost nadaljuje do izteka olimpijskega obdobja. Istočasno smo
prejemnike solidarnostnih sredstev za sezono 2017/18 tudi zadolžili, da predložijo vsebinski in
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finančni program črpanja sredstev komisiji, ki jo je potrdil IO SZS. Komisija pa ni dobila
nobenega predloga v presojo. S koncem olimpijskega obdobja se je solidarnost končala, kar pa
ne pomeni, da se ne bi mogli pogovarjati o drugačnih oblikah pomoči. Tudi sprejeti proračuni za
sezono 2018/2019 ne upoštevajo odlivov oz. prilivov iz naslova solidarnosti.
Predsednik je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali dr. Kocijančič, g. Dolenc, g. Smrekar, g.
Vidovič in dr. Lešnik.
Dr. Kocijančič je pojasnil, da je potrebno razmisliti o organizacijskem pristopu, podobnem kot ga
ima FIS. Enkrat na dve leti poteka posvetovanje predsedstva FIS, brez dnevnega reda, na
katerem se razpravlja o odprtih vsebinskih vprašanjih. Predlaga, da bi se v prihodnosti konkretno
pogovorili o srednjeročni in dolgoročni politiki razvoja SZS.
G. Dolenca je zanimalo, ali lahko panoge preživijo brez solidarnostnih sredstev naslednji
olimpijski ciklus. Če bi ukinitev teh sredstev ogrozila prihodnost panog, je proti ukinitvi. Predlaga,
da se oblikuje razvojni program za pomoč malim panogam.
G. Vidovič se strinja s predsednikom, da je potrebno solidarnost ukiniti. Bolje je, da solidarnosti
ni, kot da jo IO SZS potrjuje, dejansko pa se ne izvaja.
G. Smrekar je predlagal, da se IO SZS uradno seznani s tem, da je z zaključkom sezone
2017/2018 princip solidarnosti po sanacijskem načrtu iz leta 2014 končan. Potrebno pa je
sprejeti načrt pomoči panogam na tistih področjih, kjer pomoč potrebujejo.
Dr. Lešnik se strinja z zadnjim predlogom predsednika, saj bodo morali na ta način tudi
posamezniki delovati znotraj ekip SZS in ne več v okviru samostojnih ekip.
SKLEP IO SZS št. 62: IO SZS potrjuje, da se solidarnost po sanacijskem načrtu iz leta 2014
ukine.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
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SKLEP IO SZS št. 63: Strokovne službe SZS v prihodnosti izdelajo predlog vzpostavitve fonda
in razvojnih programov za panoge.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 4

Sprejem novega kluba

Predstavi: g. Enzo Smrekar
V skladu z 11. členom Statuta SZS in sklepom Zbora, panoga za alpsko smučanje predlaga
sprejem društva Pro ski klub Velenje za rednega člana Smučarske zveze Slovenije.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 64: IO SZS potrdi Pro ski klub Velenje za rednega člana Smučarske zveze
Slovenije.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 5

Razno

a) Nagrade športnikom
G. Trbovc je prejemnikov priznanj za športne dosežke v sezoni 2017/2018 v skladu s
Pravilnikom o dodeljevanju priznanj, nagrad in daril:
-

Kipec bloškega smučarja za izjemne športne dosežke v sezoni 2017/2018:
ANA BUCIK
META HROVAT
ŽAN KRANJEC
JAKOV FAK
TIM MASTNAK
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ROK MARGUČ
FILIP FLISAR
JERNEJ DAMJAN
ANŽE SEMENIČ
PETER PREVC
NIKA KRIŽNAR
JURE ALEŠ
ŽAN KOŠIR
MOŠKA EKIPA V SMUČARSKIH POLETIH
ŽENSKA EKIPA V SMUČARSKIH SKOKIH
MOŠKA EKIPA V SMUČARSKIH SKOKIH

-

Plaketa SZS za posebne dosežke MSP:
META HROVAT
EMA KLINEC
NIKA KRIŽNAR
EKIPA ZA SMUČARSKE SKOKE (Ž)
VID VRHOVNIK

SKLEP IO SZS št. 65: IO SZS potrdi spisek športnikov, ki prejmejo kipec bloškega smučarja za
izjemne dosežke in plaketo SZS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
b) Potrditev OO Rogla 2019 in poročilo tekmovanja za Svetovni pokal v deskanju na
snegu, Rogla 2018
G. Štante je predstavil sestavo OO Rogla v okviru Svetovnega pokala v deskanju na
snegu v letu 2019:
Predsednik organizacijskega odbor

Darko Hrastnik

Podpredsednika organizacijskega odbora Branko Bračko, Barbara Soršak
Generalni sekretar

Aleš Slapar

Namestnik generalnega sekretarja

Anže Polanec

Vodja tekmovanja

Sašo Šušteršič
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Vodja prireditve in protokola

Robert Kejžar

Vodja marketinga in odnosi z javnostmi

Tina Tinta Kovačič

Finance

Ksenija Primc

Namestitve in akreditacije

Jasmina Črešnar Brečko

Predstavnik RTV Slovenija

Lado Vindiš

Predstavnik policije

Matjaž Jesenek

Medicinska oskrba

Franci Vindišar, dr. med.

Predstavnik SZS

Franci Petek

Predstavnik SZS - Odbor panoge deskanja na snegu

Samo Štante

SKLEP IO SZS št. 66: IO SZS potrjuje sestavo OK Rogla 2019.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
G. Štante je IO SZS seznanil s poročilom o izvedbi tekmovanja za Svetovni pokal v deskanju na
snegu, Rogla 2018. Dodatno je pojasnil, da pripravljajo kandidaturo za izvedbo MSP v paralelnih
disciplinah in boardercrossa.
SKLEP IO SZS št. 67: IO SZS se je seznanil s poročilom o izvedbi tekmovanja za Svetovni pokal
v deskanju na snegu, Rogla 2018.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
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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