Smučarska zveza Slovenije –

Ljubljana, 3. 9. 2019

Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

ZAPISNIK
28. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 3. 9.
2019 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. Luka Steiner, g. Blaž
Repinc, g. Roman Vidovič, g. Iztok Klančnik, g. Samo Štante, g. Simon Jan, g. Franc Horvatiček
in dr. Blaž Lešnik.
Prisotni člani IO brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič.
Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: dr. Janez Kocijančič, g. Ljubo Jasnič in g.
Rajko Pintar.
Drugi vabljeni prisotni: dr. Franci Petek – direktor SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO
SZS, g. Tomi Trbovc – zunanji sodelavec za odnose z javnostmi, g. Janez Ožbolt – vodja
panoge za biatlon pri SZS in predstavniki medijev.
Zapisnikar: Tomaž Verdnik, vodja glavne pisarne
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Ad 1

Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda

Dr. Petek je pojasnil, da bo predsednik SZS, g. Smrekar zamudil in predlagal, da IO SZS s sejo
začne. V skladu s 27. členom Poslovnika o delu IO SZS, je g. Smrekar za vodenje seje pooblastil
g. Steinerja. Dr. Petek je skladno s 26. členom poslovnika Izvršilnega odbora (v nadaljevanju
IO) Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) ugotovil, da je seja z 9 glasovi sklepčna.

G. Steiner je prisotnim predstavil predlog dnevnega reda in jih pozval k morebitnim dopolnitvam.
Dr. Petek je predlagal pod točko razno seznanitev članov IO SZS z novim predsednikom panoge
za biatlon.
Ob 16.03 se je seji pridružil predsednik Enzo Smrekar.
G. Ljubo Jasnič je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja. Na seji je prisotnih 11 glasov.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 24. redne ter zapisnikov 25., 26. in 27. dopisne seje IO SZS
3. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno leto 2018
4. Dopolnitev članov OK Planica 2020
5. Potrditev vodje panoge za deskanje na snegu
6. Včlanitev novega kluba
7. Razno
SKLEP IO SZS št. 134: Sprejme se predlagani dnevni red 28. redne seje IO SZS.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
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Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika 24. redne ter zapisnikov 25., 26. in 27. 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 24. redne ter zapisnike 25., 26. in 27. dopisne seje IO SZS.
SKLEP IO SZS št. 135: Zapisnik 24. redne ter zapisniki 25., 26. in 27. dopisne seje IO SZS se
potrdijo.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 3

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno leto 2018

Predstavi: g. Enzo Smrekar
G. Smrekar je pojasnil, da je NO SZS o poročilu že razpravljal na zadnji redni seji, ki je potekala
20. 8. 2019. Poročilo je že pripravljeno za sprejem na redni letni Skupščini SZS.
G. Kalan je povzel še mnenje revizorja.
G. Zagorc je pojasnil, da se je NO SZS seznanil z revidiranim poročilom. Raven delovanja SZS
se dviguje na vseh ravneh, tako na normativnem, kot tudi na finančnem področju. Sprejeti so
bili številni akti potrebni za delovanje SZS in kolikor NO SZS to spremlja, so tudi vse bolj
implementirani. Prav tako posamezne panoge vse bolj sledijo svojim načrtom.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 136: IO SZS se je seznanil z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno
leto 2018.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
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Ad 4

Dopolnitev članov OK Planica 2020

Predstavi: g. Tomi Trbovc

G. Trbovc je pojasnil, da na predlog generalnega sekretarja OK Planica in v skladu z dogovorom
na zadnji redni seji IO SZS, se v OK Planica 2020 imenujeta predstavnika panoge za tek na
smučeh g. Simon Jan in g. Uroš Ponikvar. Tako bo OK Planica 2020 organiziral tudi tekmovanje
Svetovnega pokala v teku na smučeh (21. – 22. 12. 2019).

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 137: IO SZS potrjuje dopolnitev OK Planica 2020 z novima članoma: g.
Simonom Janom in g. Urošem Ponikvarjem.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 5

Potrditev vodje panoge za deskanje na snegu

Predstavi: dr. Franci Petek, g. Samo Štante

Dr. Petek je pojasnil, da skladno s sklepi IO SZS, panoga za deskanje na snegu vodje panoge
ni imela, se je pa v tem času uvajal g. Jan Kralj. Deloval je uspešno in se strinja s predlogom.
G. Štante je pojasnil, da gre za bivšega tekmovalca in študenta Ekonomske fakultete. V skladu
s 24. in 34. členom Statuta SZS in na podlagi sklepa, ki je bil sprejet na 3. redni seji Zbora klubov
panoge za deskanje na snegu, ki je potekala 19. 6. 2019, za vodjo panoge predlaga g. Jana
Kralja, dosedanjega koordinatorja panoge.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 138: IO SZS potrjuje vodjo panoge za deskanje na snegu g. Jana Kralja do
konca olimpijskega obdobja.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 6

Včlanitev novega kluba:

Predstavi: g. Samo Štante, dr. Blaž lešnik
G. Štante je v skladu z 11. členom Statuta SZS in sklepom Odbora, panoga za deskanje na
snegu in ZUTS predlagata, da se Smučarsko društvo Gače kot redni člana Smučarske zveze
Slovenije vključi v delovanje panoge za deskanje na snegu in ZUTS.
Strokovne službe naj se opredelijo, kako v bodoče ravnati glede sprejemanja novih klubov /
društev v redno članstvo SZS.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 139: IO SZS potrjuje, da se Smučarsko društvo Gače kot redni član
Smučarske zveze Slovenije vključi v delovanje panoge za deskanje na snegu in ZUTS.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 7

Razno

G. Smrekar je besedo predal g. Repincu.
G. Repinc je pojasnil, da je bil na zadnji seji izvoljen za predsednika panoge, že prej je deloval
kot podpredsednik panoge.
G. Jan je pojasnil, da je na zadnji redni seji IO SZS potrdil ŠD Oktan kot rednega člana SZS. IO
SZS naproša, da bi odobril dodatni prestopni rok, saj je ŠD Oktan začel delovati po rednem
prestopnem roku in bi bil tako celo sezono brez tekmovalcev.
SKLEP IO SZS št. 140: IO SZS potrjuje izredni prestopni rok za panogo za tek na smučeh od
10. do 20. 9. 2019.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
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Sklep je bil sprejet soglasno.
G. Trbovc je pojasnil, da morajo članice na podlagi sklepa Mednarodne smučarske zveze, v
odbore in pododbore imenovati vsaj 30% žensk. SZS ima v tem trenutku 42 imenovanih članov
in dve prosti mesti, na katera ni imenovan noben član. Če na ti dve mesti imenujemo ženske
predstavnice je razmerje naslednje:
44 mest
40 moških
4 ženske
9,09% ženska kvota
Da bi zagotovili 30% ženske kvote morajo tako panoge 8 moških članov odborov in pododborov
zamenjati z ženskami.
G. Smrekar je naročil, da se stanje pregleda in na novembrski seji IO SZS odloči za postopke.
Seja je bila zaključena ob 16.26.

Zapisal:
Tomaž Verdnik,
Vodja glavne pisarne

Dr. Franci Petek,
Direktor SZS

Enzo Smrekar,
Predsednik SZS
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