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Smučarska zveza Slovenije –      Ljubljana, 4. 12. 2019 

Združenje smučarskih panog 

Izvršilni odbor 

 

 

Z A P I S N I K 

30. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v sredo, 4. 

12. 2019 v prostorih restavracije Evino, Šmartinska cesta 53, Ljubljana. 

 

 

Začetek seje ob 15. 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. Ljubo Jasnič, g. Samo Štante, g. Franc Horvatiček, dr. Blaž Lešnik 

in g. Rajko Pintar (od 15.14). 

 

Prisotni člani IO brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič, g. Jernej Damjan.    

 

Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: dr. Janez Kocijančič g. Iztok Klančnik 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.   

 

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 9 glasovi sklepčna.  

 

G. Smrekar je prisotnim predstavil predlog dnevnega reda. V dopolnitev je dr. Petek predlagal 

tri točke: Postopek izbora sodelavcev NPŠŠ – dopolnitev sklepov, MSP Planica 2024 in 

potrditev OO Rogla. Dr. Lešnik je pod točko razno predlagal seznanitev z dogajanji, vezanimi 

na sodelovanje med FŠ in SZS.   

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 29. redne seje IO SZS 

3. Pregled stanja po panogah 

4. Postopek izbora sodelavcev NPŠŠ – dopolnitev sklepov 

5. MSP v nordijskem smučanju, Planica 2024 

6. Potrditev OO Rogla 

7. Razno 

- Sodelovanje med FŠ in SZS 

 

SKLEP IO SZS št. 154: Sprejme se predlagani dnevni red 30. redne seje IO SZS. 

Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika 29. 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 29. redne seje IO SZS. 

 

SKLEP IO SZS št. 155: Zapisnik 29. redne seje IO SZS se potrdi.  
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Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

Ad 3 Pregled stanja po panogah 

Predstavijo: predsedniki panog 

 

Dr. Petek je pojasnil, da vse poteka v skladu z načrti. 

 

Razprave ni bilo. 

SKLEP IO SZS št. 156: IO SZS se je seznanil s stanjem po panogah.   

Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad 4 Postopek izbora sodelavcev NPŠŠ – dopolnitev sklepov 

Predstavi: dr. Franci Petek 

 

Sklepa, ki ju je IO SZS sprejel na 29. redni seji 18. 11. 2019 se dopolni, saj nekateri strokovni 

sveti po panogah delujejo kot komisije oz. delovna telesa Odbora ali Zbora.  

 

Razprave ni bilo.  

SKLEP IO SZS št. 157: IO SZS potrjuje postopek priprave in potrditve meril za izbor strokovnih 

delavcev – kandidatov nacionalnih panožnih šol MIZŠ: 

1. Strokovni svet oz. najvišji strokovni organ panoge oblikuje in potrdi 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: 9 

Proti:  0 
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Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

SKLEP IO SZS št. 158: IO SZS potrjuje postopek izbora strokovnih delavcev nacionalnih 

panožnih šol MIZŠ: 

1. Strokovni svet oz. najvišji strokovni organ panoge izbere 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: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 5 MSP v nordijskem smučanju, Planica 2024 

Predstavi: g. Tomi Trbovc 

 

G. Trbovc je pojasnil, da smo danes prejeli sklep Strokovnega sveta RS za šport, ki daje 

pozitivno mnenje k organizaciji Mladinskega svetovnega prvenstva. Čakamo še sklep Vlade RS. 

Dejstvo je, da je predsedstvo FIS prvenstvo že potrdilo.  

 

Razprave ni bilo. 

SKLEP IO SZS št. 159: IO SZS potrjuje organizacijo Mladinskega svetovnega prvenstva v 

nordijskem smučanju in svetovnega prvenstva do 23 let v teku na smučeh, Planica 2024.   

Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad 5 Potrditev OO Rogla 

Predstavi: g. Samo Štante 

 

G. Štante je pojasnil, da je prva seja odbora načrtovana že v naslednjem tednu.  

 

Razprave ni bilo. 

SKLEP IO SZS št. 160: IO SZS potrjuje sestavo Organizacijskega odbora Rogla za organizacijo 

in izvedbo svetovnega pokala v deskanju na snegu, ki bo potekal 18. 1. 2020 na Rogli. 

Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

Ad 6 Razno 

- Sodelovanje med FŠ in SZS 

Predstavi: dr. Blaž Lešnik 

 

Dr. Lešnik je pojasnil, da je bilo sodelovanje med FŠ in SZS z vidika pridobivanja 

najkvalitetnejših strokovnih kadrov (vseh pojavnih oblik smučanja) vedno ključnega pomena. 

Zato je v preteklosti bilo vsem študentom FŠ (na željo vseh) omogočeno, da so skozi redni 

proces študijskih programov lahko pridobili tudi strokovne usposobljenosti učitelj 1,2,3, Trener, 

Trener PRO (Alpsko smučanje, tek na smučeh, smučarski skoki, deskanje na snegu…). Slednje 

je za FŠ, predvsem pa za študente FŠ predstavljalo pomembno dodano vrednost, za SZS pa 

pomemben vir vzgoje in pridobivanja strokovnih kadrov, ki danes veljajo za najboljše in tudi 

najbolj cenjene na svetu. Po odločitvi vodstva FŠ bodo v bodoče morali predmeti Alpskega 

smučanja (pa tudi nekateri drugi predmeti) biti organizirani na način, ki z vidika obsega vsebin, 

kot tudi kompetenc izvajanja tečajev usposabljanja ne bodo več skladni s Pravnikom o 

organizaciji in poteku tečajev usposabljanja SZS_ZUTS Slovenije  

(https://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/PRAVILNIK_O_ORGANIZACIJI_IN_POTEKU_P

ROGRAMOV_USPOSABLJANJA-istopis.pdf). Omenjena odločitev vodstva FŠ zna v 

prihodnosti pustiti zelo negativne, morda celo nepopravljive posledice za nadaljnji razvoj 

smučanja v Sloveniji. Zato se moramo na SZS te nevarnosti še posebej zavedati. Odlično 

sodelovanje med FŠ in SZS je tako na področju strokovnega usposabljanja kot tudi na drugih 

https://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/PRAVILNIK_O_ORGANIZACIJI_IN_POTEKU_PROGRAMOV_USPOSABLJANJA-istopis.pdf
https://www.sloski.si/resources/files/pdf/zuts/PRAVILNIK_O_ORGANIZACIJI_IN_POTEKU_PROGRAMOV_USPOSABLJANJA-istopis.pdf
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pomembnih področjih bilo vselej vzor mnogim domačim nacionalnim panožnim zvezam in tudi 

tujim institucijam, ki so odgovorne za razvoj športa. Zaradi že narejenih korakov vodstva FŠ se 

torej lahko upravičeno bojimo zelo resnih in dolgoročnih posledic za prihodnost smučanja. 

 

Ob 15:14 uri se je seji pridružil g. Rajko Pintar.  

 

V razpravi so sodelovali g. Smrekar, dr. Lešnik in g. Trbovc.   

SKLEP IO SZS št. 161: IO SZS se je seznanil s problematiko izvedbe smučarskih vsebin 

pedagoškega procesa na FŠ, ter morebitnih posledic tega za nadaljnji razvoj smučarskega 

športa v Sloveniji. 

Za: 10 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 15.23.  

 

Zapisal:          

Tomaž Verdnik, 

Vodja glavne pisarne  

 

Dr. Franci Petek,  

Direktor SZS 

 

Enzo Smrekar, 

Predsednik SZS 


