Smučarska zveza Slovenije –

Ljubljana, 28.05.2018

Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

ZAPISNIK
7. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek,
28.05.2018 v prostorih SZS v Ljubljani.

Začetek seje ob 16:00 uri.

Ugotovitev prisotnosti
Prisotni člani IO z glasovalno pravico: Enzo Smrekar, Ljubo Jasnič, Simon Jan, Marko Dolenc, dr. Blaž
Lešnik, Roman Vidovič, Franc Horvatiček, dr. Janez Kocijančič, Rajko Pintar in Iztok Klančnik.
Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: Samo Štante
Drugi vabljeni prisotni: dr. Franci Petek – direktor SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO SZS, g.
Janez Ožbolt, Anže Polanec – podpredsednik panoge deskanje, Primož Finžgar – OK Planica, Srečko
Vilar – OK Zlata lisica Maribor, Aleš Zakšek – strokovni sodelavec SZS, Tomaž Trbovc – zunanji
sodelavec za odnose z javnostmi in predstavniki medijev, Katja Gril - finančno računovodska služba
SZS
Zapisnikar: Tomaž Verdnik
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Ad1

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 11 glasovi sklepčna.
G. Samo Štante je za glasovanje pooblastil g. Marka Dolenca.
G. Smrekar je predlagal, da se dnevni red dopolni, predvsem vrstni red: 4. točka se obravnava za 6.
točko. V okviru 3. točke dnevnega reda se doda potrditev vodje panoge za tek na smučeh in
potrditev direktorja ZUTS, pod točko razno se doda obravnava cenovne politike Modre kartice za
sezono 2018/2019.
Predloga sta bila sprejeta in se tako dopolni dnevni red 7. seje IO.
Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje IO SZS
3. Potrditev vodij panog
4. Proračuni panog za sezono 2018/2019
5. Seznanitev z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2017/18
6. Seznanitev s poslovanjem SZS v obdobju januar – april 2018
7. Disciplinski pravilnik
8. Poročila Organizacijskih komitejev:
-

OK Zlata lisica Maribor

-

OK Pokal Vitranc Kranjska gora

-

OK Planica, skoki

-

OK Planica, tek na smučeh

-

OK Ljubno

-

OK Rogla

-

OK Krvavec

9. Razno
-

Seznanitev s stanjem sprejemanja poslovnikov panog

-

Predstavitev s Kongresa FIS, Costa Navarino in poročilo kandidacijskega postopka
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-

Cenovna politika Modre kartice, sezona 2018/2019

SKLEP IO SZS št. 23: Sprejme se predlagani dnevni red 7. redne seje IO SZS.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
Ad 2

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje IO SZS

Predstavi: Enzo Smrekar
Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in potrdi
zapisnik 5. seje IO z dne 19.4.2018.

SKLEP IO SZS št. 24: Zapisnik 6. seje IO SZS se potrdi.

Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
Ad 3

Potrditev vodje

Predstavi: dr. Franci Petek in predsedniki panog
Dr. Petek je pojasnil, da smo pravočasno prejeli predloga AD in panoge deskanja. Naknadno smo
prejeli še predloga panoge tek na smučeh ter ZUTS.
G. Klančnik je pojasnil, da je Miha Verdnik zelo primeren za podaljšanje mandata. Poudaril je, da ga
Zbor panoge še ni potrdil.
Dr. Petek je pojasnil, da je v skladu s statutom za potrjevanje vodij pristojen IO SZS.
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G. Polanec je predstavil Jako Omana, ki je primeren kandidat z izkušnjami iz deskanja.
G. Jan je predstavil delo Jožeta Klemenčiča, ki je opravljal delo vodje panoge brez imenovanja že v
pretekli sezoni in je logična izbira.
Dr. Petek je pojasnil, da je bil dr. Blaž Lešnik na zboru delegatov ZUTS ponovno potrjen za
predsednika.
SKLEP IO SZS št. 25: IO SZS potrjuje Miho Verdnika za vodjo panoge za alpsko smučanje, Jako Omana
za vodje panoge deskanje na snegu, Jožeta Klemenčiča za vodjo panoge tek na smučeh in Blaža
Lešnika za direktorja ZUTS.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
Ad6 Seznanitev s poslovanjem SZS v obdobju januar - april 2018
Predstavi: Katja Gril
Ga. Gril je pojasnila, da je trend poslovanja v zadnjem obdobju pozitiven. Delno je to tudi posledica
odprave kratkoročno odloženih prihodkov, ki so bili oblikovani na bilančni datum 31.12.2017.
Predsednik odpre razpravo. V razpravi so sodelovali: g. Dolenc, dr. Kocjančič, g. Zagorc.
SKLEP IO SZS št. 26: IO SZS se je seznanil s poslovanjem SZS v obdobju januar - april 2018.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
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Ad 5

Seznanitev z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2017/18

Predstavi: Katja Gril
Ga. Gril je predstavila poslovanje panog SZS v poslovnem obdobju maj 2017 - april 2018.
SKLEP IO SZS št. 27: IO SZS se je seznanil z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2017/18.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 4

Proračuni panog za sezono 2018/2019

Predstavi: Enzo Smrekar in Katja Gril
Predsednik je pojasnil, da gredo vsi presežki panog takoj v zapiranje primanjkljaja preteklih
obdobij. V primeru, da se bomo držali načrta se ob zaključku sezone ne bomo soočali z likvidnostmi
težavami, kot je to danes.
Tako pri ND, kot tudi pri AD potekajo sestanki, na kakšen način bo to narejeno. Priprave potekajo
zelo spodbudno in vse kaže, da bosta proračuna sestavljena v skladu s smernicami sanacije in v
skladu z navodili IO SZS.
Predsednik odpre razpravo. V razpravi sta sodelovala: g. Dolenc in dr. Petek.
Predsednik je predlagal, da se IO SZS z načrti seznani, na naslednji seji pa dokončno potrdi.
Obveznosti iz sanacijskega načrta ostanejo breme skupnih služb SZS.

SKLEP IO SZS št. 28: IO SZS se je seznanil s proračuni panog za sezono 2018/2019. Proračune se
dokončno potrdi na naslednji seji.
Za: 11
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Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 7

Disciplinski pravilnik

Predstavi: Dr. Franci Petek
Direktor je pojasnil, da pripomb na vsebino pravilnika s strani panog ni bilo. IO SZS se je s
pravilnikom že seznanil in je v veliko pomoč pri pripravi pogodb s športniki.
Predsednik je odprl razpravo. Sodelovala sta g. Jasnič in g. Zagorc.
SKLEP IO SZS št. 29: IO SZS potrjuje Disciplinski pravilnik SZS.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

Ad 8

Poročila Organizacijskih komitejev

Predstavi: g. Rajko Pintar
G. Pintar je pojasnil, da so člani IO SZS poročila prejeli z gradivom. IO SZS je seznanil, da so
predsedniki OK in OO imeli sestanek v mesecu maju. Ugotovili so, da so bila vsa tekmovanja v
Sloveniji izpeljana na najvišjem nivoju. Naslednji sestanek bo potekal meseca septembra 2018 na
Ljubnem ob Savinji.
Predlagal je tudi, da se na današnji seji IO SZS potrdijo trije predlogi OK za naslednjo sezono: OK
Ljubno, OK Planica – skoki ter OO Pokljuka.
Predsednik E. Smrekar je na tematiko vabljenja drugih predstavnikov OK na seje IO SZS pojasnil, da
so seje odprte za javnost, gradivo je poslano pravočasno. V kolikor se bo tematika vsebinsko
dotikala OK-jev, bodo na seje IO SZS zagotovo vabljeni.
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V razpravi sta sodelovala: dr. Petek in dr. Kocjančič
S. Vilar je na sami seji podal predlog sestave OK Zlata lisica Maribor 2019, ki je enak kot lani.
SKLEP IO SZS št. 30: IO SZS se je seznanil s poročili organizacijskih komitejev.
SKLEP IO SZS št. 31: IO SZS potrjuje sestavo OK Planica – skoki za naslednji dve sezoni do leta 2020.
SKLEP IO SZS št. 32: IO SZS potrjuje sestavo OO Pokljuka.
SKLEP IO SZS št. 33: IO SZS potrjuje sestavo OK Zlata lisica Maribor.
SKLEP IO SZS št. 34: IO SZS potrjuje sestavo OK Ljubno.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklepi so sprejeti soglasno.

Ad 9

Razno

a) Seznanitev s stanjem sprejemanja poslovnikov panog
Predstavi: dr. F. Petek
Dr. Petek je pojasnil potek sprejemanja poslovnikov o delu panog. Največ usklajevanja je pri panogi
deskanje.
Panoga

Status

AD

V potrjevanju pri organih panoge

Biatlon

Že usklajeno

ND – skoki in NK

V potrjevanju pri organih panoge

ND – tek na smučeh

V potrjevanju pri organih panoge

Deskanje

V usklajevanju pri vodstvu panoge

Prosti slog
Telemark
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G. Polanec je pojasnil, da želi panoga deskanje na snegu imeti poslovnik, ki bi zaščitil najbolj dejavne
klube, kljub temu pa bi bil usklajen s Statutom SZS.
V razpravi so sodelovali: g. Polanec, g. Vidovič, dr. Petek, g. Smrekar, g. Dolenc, dr. Kocjančič, g.
Zakšek, g. Verdnik.
G. Smrekar je predlagal, da se zaradi obširne problematike ustanovi delovno skupino, ki mora v
tednu dni in skupaj s pravno službo SZS utemeljiti termin »razvid tekmovalcev« ter oblikovati
rešitev, ki bo onemogočala večkratno upoštevanje članstva na različnih panogah.
SKLEP IO SZS št. 35: IO SZS se je seznanil s stanjem sprejemanja poslovnikov po panogah. Po
sprejetju na panogah in potrditvi pravne službe SZS, se poslovnike pošlje IO SZS v korespondenčno
potrditev. Skrajni rok za potrditev poslovnikov je 27.6.2018.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.
SKLEP IO SZS št. 36: Ustanovi se delovna skupina, za razrešitev problema, ki se je pokazal na panogi
deskanje.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

c) Cenovna politika Modre kartice, sezona 2018/2019
Predstavi: Aleš Zakšek
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Dr. Petek je pojasnil, da se na Modri kartici (v nadaljevanju MK) vse pripravlja na novo člansko
obdobje. Glede na nove cene zavarovanj, je strokovni sodelavec g. Zakšek pripravil predloge
oblikovanja višine članarine.
G. Zakšek je pojasnil, da se bodo za prihajajočo člansko obdobje 01.07.2018 – 30.06.2019
spremenile (povišale) cen zavarovalnih premij. Trenutni cenik MK je v veljavi že 8 sezon. Članarina
trenutno vključuje tudi nezgodno zavarovanje oz. turistično zavarovanje z asistenco v tujini.
Vodstvo SZS se je odločilo, da brezplačnega osnovnega zavarovanja in ugodnosti ne vključujemo
več v ceno MK, zato se bodo paketi podražili. Na novo oblikovanje ponudbe pomembno vpliva tudi
Splošna uredba EU o varstvu podatkov ter davčna zakonodaja.
Predsednik je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali: g. Vidovič, g. Polanec, dr. Kocjančič.
SKLEP IO SZS št. 37: IO SZS potrjuje višino članarine 25,00 EUR za sezono 2018/2019.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je sprejet soglasno.

b) Predstavitev s Kongresa FIS, Costa Navarino in poročilo kandidacijskega postopka
Predstavi: Tomaž Trbovc, Primož Finžgar
G. Finžgar je v odsotnosti g. Janeza Bukovnika predstavil poročilo delovne skupine Planica 2023, ki
so ga člani IO SZS prejeli z gradivom. S pridobitvijo Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju
se kandidacijski postopek uspešno zaključuje kot tudi delo skupine za pripravo kandidature Planica
2023.
Predsednik E. Smrekar se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu.
SKLEP IO SZS št. 38: IO SZS potrjuje poročilo kandidacijske komisije Planica 2023 in razrešuje
skupino.
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Seja je bila zaključena ob 17:50 uri
Zapisal:
Tomaž Verdnik
Dr. Franci Petek,
direktor SZS
Enzo Smrekar,
Predsednik SZS
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