Smučarska zveza Slovenije –

Ljubljana, 18. 11. 2019

Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

ZAPISNIK
29. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek,
18. 11. 2019 v prostorih SZS v Ljubljani.

Začetek seje ob 16. uri.

Ugotovitev prisotnosti
Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Luka Steiner, g. Blaž Repinc, g.
Roman Vidovič, g. Iztok Klančnik, g. Ljubo Jasnič, g. Rajko Pintar, g. Samo Štante, g. Franc
Horvatiček in dr. Blaž Lešnik.
Prisotni člani IO brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič, g. Jernej Damjan.
Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: dr. Janez Kocijančič, g. Uroš Kalan in g.
Simon Jan.
Drugi vabljeni prisotni: dr. Franci Petek – direktor SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO
SZS, ga. Katja Gril – vodja finančne službe 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

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. Uroš Kalan je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja.
G. Simon Jan je za glasovanje pooblastil g. Blaža Repinca.
G. Smrekar je prisotnim predstavil predlog dnevnega reda. V dopolnitev je dr. Petek pod točko
razno predlagal predstavitev postopka priprave pogojev in meril za izbor kandidatov v okviru
javnega razpisa za izbor strokovnih delavcev nacionalnih panožnih športnih šol MIZŠ.
R. Jakič je predlagal predstavitev sekcije smučarjev invalidov.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 28. redne seje IO SZS
3. NBC Kranj
4. Dopolnitev članov OK Planica 2023
5. Predlog Odbora za tek na smučeh za imenovanje g. Uroša Ponikvarja za predsednika FIS
pododbora za pravila
6. Etični kodeks, uskladitev z akti SZS
7. FIS – Enakost spolov
8. Včlanitev novih klubov/društev
9. Razno
-

Postopek izbora sodelavcev NPŠŠ – merila

-

Predstavitev sekcije smučarjev invalidov

SKLEP IO SZS št. 141: Sprejme se predlagani dnevni red 29. redne seje IO SZS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
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Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika 28. 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 28. redne seje IO SZS.
SKLEP IO SZS št. 142: Zapisnik 28. redne seje IO SZS se potrdi.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 3

NBC Kranj

Predstavi: dr. Franci Petek
Dr. Petek je prisotni pojasnil, da je na pobudo Srečka Barbiča, predsednika TSK Triglav Kranj,
načrtovana obnova in posodobitev rolkarske proge Kokrica s streliščem. Trasa je predvidena od
Zlatega polja s priključitvijo na obstoječo progo. Občina Kranj je skupaj s SZS aktivno pristopila
k iskanju optimalnih rešitev za umik športnikov in rekreativcev s cest. Občina Kranj je v
predhodno navedenih dokumentih predvidela, da bo predračunska vrednost projekta po stalnih
cenah znašala 1.695.000,00 EUR neto, brez morebitnih stroškov povezanih z urejanim
lastniških razmerji ali morebitnih služnostnih pravic za nepremičnine. Projekt se naj bi izvedel v
obdobju julij 2019 - december 2021.

Prevideni skupni viri financiranja projekta so naslednji:
-

Občina Kranj 375.000,00 EUR,

-

Občina Naklo 50.000,00 EUR,

-

SZS 50.000,00 EUR in

-

Transferi iz državnega proračuna (MIZŠ, FŠO, ostali razpisi) 1.220.000,00 EUR.

Pristojni organi panog tek na smučeh, nordijska kombinacija in biatlon so sprejeli odločitev, da
je Nordijsko biatlonski center Kranj za razvoj in napredek panog strateškega pomena. Skupaj z
Gimnazijo Franceta Prešerna in ostalimi izobraževalnimi ustanovami v Kranju in okolici ter z že
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obstoječim Državnim panožnim nordijskim centrom Kranj, ki pokriva smučarske skoke, ter ostalo
športno infrastrukturo ima SZS interes, da Kranj postane osrednji izobraževalni trenažni center
za navedene smučarske panoge.
SZS se zavezuje, da bo pri izgradnji centra nudila Občini Kranj vso svojo strokovno pomoč za
zagotavljanje ustreznosti rolkarske proge po veljavnih homologacijskih kraterjih.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 143: IO SZS se je seznanil s projektom Nordijsko biatlonskega centra Kranj.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 4

Dopolnitev članov OK Planica 2023

Predstavi: g. Tomi Trbovc
V skladu s pozivom IO SZS in na predlog panog skoki in NK ter tek na smučeh, se za
predstavnika skakalnih klubov v OK Planica 2023 imenuje g. Saša Komovca (SK Triglav Kranj),
za predstavnika tekaških klubov v OK Planica 2023 dr. Roberta Kerštajna (ND Rateče –
Planica).

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 144: IO SZS potrjuje dopolnitev OK Planica 2023 z novima članoma: g.
Sašom Komovcem in dr. Robertom Kerštajnom.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 5

Predlog Odbora za tek na smučeh za imenovanje g. Uroša Ponikvarja za

predsednika FIS pododbora za pravila
Predstavi: dr. Franci Petek
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Dr. Petek je pojasnil, da je zelo pomembno, da imamo v odborih in pododborih FIS svoje
predstavnike. Ker je dosedanji predsednik FIS pododbora za pravila (S.C. FOR CC RULES AND
CONTROL), g. Karl-Heinz Lickert odstopil, IO SZS potrjuje predlog Odbora za tek na smučeh,
da se g. Uroša Ponikvarja imenuje za predsednika FIS pododbora za pravila.
G. Repinc je dodal, da je Odbor za tek na smučeh sklep o imenovanju g. Ponikvarja sprejel
soglasno.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 145: IO SZS potrjuje predlog Odbora za tek na smučeh, da se g. Uroša
Ponikvarja imenuje za predsednika FIS pododbora za pravila.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 6

Etični kodeks, uskladitev z akti SZS

Predstavi: dr. Franci Petek
Dr. Petek je pojasnil, da se zaradi uskladitve vsebine Etičnega kodeksa s Pravilnikom o
nagrajevanju ekonomske in poslovne uspešnosti, ki ga je IO SZS sprejel 21. 11. 2016, predlaga
sprememba 1.6. člena Etičnega kodeksa SZS.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 146: IO SZS potrjuje spremembe Etičnega kodeksa SZS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

5

Ad 7

FIS – Enakost spolov

Predstavi: g. Tomi Trbovc
G. Trbovc je pojasnil, da so na podlagi sklepa Mednarodne smučarske zveze FIS, članice dolžne
v odbore in pododbore imenovati vsaj 30% oseb enega spola. Smučarska zveza Slovenije ima
v tem trenutku 42 imenovanih članov in dve prosti mesti, na katera ni imenovan noben član.
S strani FIS smo dobili zagotovilo, da moramo v prvi vrsti oddati seznam, ki bo kazal napredek
na tem področju. Predlaga se, da bi velike panoge zamenjale enega člana (pod)odbora z žensko
predstavnico.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 147: IO SZS poziva panoge, da do 1. 2. 2020 v glavno pisarno SZS
posredujejo predloge članov organov FIS, ki bodo zadostili kriterijem FIS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 8

Včlanitev novih klubov/društev

Predstavi: dr. Blaž Lešnik, g. Blaž Repinc
V skladu z 11. členom Statuta SZS in sklepom Sekretariata ZUTS, ZUTS predlaga, da se
Športno društvo Tunto kot redni član Smučarske zveze Slovenije vključi v delovanje ZUTS.
SKLEP IO SZS št. 148: IO SZS potrjuje, da se Športno društvo Tunto kot redni član Smučarske
zveze Slovenije vključi v delovanje ZUTS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
V skladu z 11. členom Statuta SZS in sklepom Odbora za tek na smučeh ter sklepom Zbora za
biatlon, se predlaga, da se Smučarski klub Cerknica kot redni član Smučarske zveze Slovenije
vključi v delovanje panog tek na smučeh in biatlon.
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SKLEP IO SZS št. 149: IO SZS potrjuje, da se Smučarski klub Cerknica kot redni član
Smučarske zveze Slovenije vključi v delovanje panog tek na smučeh in biatlon.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 9
-

Razno
Postopek izbora sodelavcev NPŠŠ – merila

Predstavi: dr. Franci Petek
V okviru javnega razpisa za izbor strokovnih delavcev nacionalnih panožnih športnih šol MIZŠ
bo na ravni SZS oz. panog potrebno pripraviti merila za izbor kandidatov. Merila morajo biti
potrjena še pred objavo razpisa 10. 1. 2020. Odgovornost izbora strokovnih delavcev se je
prenesla iz ministrstva na posamezne panožne zveze.
IO SZS se predlaga postopek, ki bo enak za vse panoge. Merila za izbor strokovnih delavcev kandidatov pripravi vsaka panoga posebej, nato jih potrdi strokovni svet panoge in o tem seznani
organe panoge. Po seznanitvi jih potrdi IO SZS. Kandidati morajo biti vpisani v razvid strokovno
izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri MIZŠ.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 150: IO SZS potrjuje postopek priprave in potrditve meril za izbor strokovnih
delavcev – kandidatov nacionalnih panožnih šol MIZŠ:
1. Strokovni sveti panog oblikujejo in potrdijo pogoje in merila za izbor strokovnih sodelavcev –
kandidatov, ki so enaka za vse v okviru posamezne panoge;
2. S potrjenimi pogoji in merili se seznanijo organi panog na redni ali s korespondenčno sejo;
3. IO SZS na redni ali korespondenčni seji potrdi pogoje in merila panog za izbor strokovnih
sodelavcev.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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SKLEP IO SZS št. 151: IO SZS potrjuje postopek izbora strokovnih delavcev nacionalnih
panožnih šol MIZŠ:
1. Strokovni sveti panog izberejo strokovne sodelavce s katerimi se kandidira v okviru
posameznega programa;
2. Z izborom se seznanijo organi panog na redni ali s korespondenčno sejo;
3. IO SZS na redni ali korespondenčni seji potrdi izbor strokovnih sodelavcev na predlog
strokovnih svetov posamezne panoge in posreduje pristojnemu ministrstvu.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP IO SZS št. 152: Vodstvo SZS se zadolži, da ustrezno vodi postopek s panogami in
strokovnimi sveti v okviru javnega razpisa za izbor strokovnih delavcev nacionalnih panožnih
športnih šol MIZŠ.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

-

Smučanje invalidov

Predstavi: g: Roman Jakič
G. Jakič je pojasnil, da je 1. 10. 2019 na MIZŠ potekal sestanek na temo določitve nosilcev
tekmovalnih sistemov v športnih panogah, v katerih tekmujejo športniki invalidi. Dogovarjanja in
postopki gredo v smer, da se iz Paraolimpijskega komiteja prenese in integrira panožni šport
invalidov na nacionalne panožne zveze, od usposabljanja kadrov do tekmovalnih sistemov. Na
ta način bo možno tudi kandidirati na javne razpise s strani panožnih zvez.
Dr. Lešnik je pojasnil, da pogovori potekajo že dalj časa. Programi usposabljanja so že
pripravljeni.
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Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 153: IO SZS se je seznanil s poročilom g. Jakiča in soglaša z nadaljevanjem
postopka integracije športnikov invalidov.

Naslednja seja IO SZS bo predvidoma v torek, 17. 12. 2019.
Seja je bila zaključena ob 16.35.

Zapisal:
Tomaž Verdnik,
Vodja glavne pisarne

Dr. Franci Petek,
Direktor SZS

Enzo Smrekar,
Predsednik SZS
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