PRAVILNIK
OPREMLJEVALCEV PANOGE ZA ALPSKO SMUČANJE

1. čl. SPLOŠNE DOLOČBE
Ta pravilnik določa pravice, obveznosti in odgovornosti članov SLOVENSKEGA ALPSKEGA SKI
POOL-a alpskih disciplin (v nadaljevanju: SLO SKI POOL) do tekmovalcev in Smučarske zveze
Slovenije (v nadaljevanju: SZS).
SLO SKI POOL je, v skladu z pravili alpskih disciplin in SZS posebna oblika delovanja in
sodelovanja z namenom doseganja najboljših pogojev in rezultatov v okviru alpskih disciplin ter
vrhunskega smučanja.
2. čl. POGOJI ČLANSTVA
Zneski plačil za člane SLO SKI POOL-a so odvisni od individualnega statusa posamičnega člana in
so opredeljeni:
- kot članska pristojbina,
- kot participacija za rezultate WCSL v pretekli sezoni,
- kot bonus na rezultate tekmovalcev v tekoči sezoni.
Vse zneske člani morajo prispevati v obliki sponzorskih sredstev in na osnovi izdanih računov s
strani SZS najkasneje do 31.9. v tekoči sezoni v posameznem letu, razen bonusov, ki se plačajo
za preteklo sezono najkasneje do 31.5.
Člani, ki opremljajo reprezentante svetovnega pokala, morajo prispevati dogovorjeni znesek
članske pristojbine v gotovini. Za ostale zneske (participacije in bonusi) za člane, ki ne opremljajo
reprezentante svetovnega pokala pa je možen tudi drugačen predhodni dogovor.
Na podlagi plačanih prispevkov SLO SKI POOL-u:
▪ član pridobi naziv uradni opremljevalec Alpskih disciplin Smučarske zveze Slovenije (v
nadaljevanju AD-SZS) in je član SLO SKI POOL-a.
▪ član pridobi pravico, da opremlja tekmovalca, ki se uvrsti v reprezentanco višjega ranga
(iz C v EC ali iz EC v WC), da mora le-ta še 2 leti uporabljati enako opremo s katero se je
uvrstil v višjo reprezentanco.
▪ Član dobi pravico za pokrivanje naslednjih področjih delovanja panoge za alpsko smučanje:
a) Smučarske reprezentance: WC, EC in C reprezentanco, mladinska med regijska
reprezentanco (vključno z Nacionalnim športnim in šolskim centrom – NŠŠP),
otroško reprezentanco (vključno z Nacionalnim programom tekmovalnega
smučanja - NTPS).

b) Vsa otroška tekmovanja, vsa mladinska tekmovanja in FIS tekmovanja organizirana
v Sloveniji.
c) Vadbenih centrov.

3. čl. LESTVICA PRISTOJBIN ZA DOBAVITELJE SLO SKI POOL-A
3.1. DOBAVITELJI SMUČI IN VEZI
3.1.1 Letna članarina
Osnovna obvezna minimalna letna članarina na sezono za dobavitelje smučarskih smuči in vezi
je 5.000 €.
3.1.2 Lestvica prispevkov za dobavitelje smuči in vezi
Prispevki morajo biti plačani za vsakega tekmovalca po uvrstitvi na WCSL lestvici v najboljši
disciplini iz pretekle sezone.
Tekmovalec uvrščen na WCSL lestvici:
1st - 3rd
- € 10.000
th
th
4 -7
- € 5.000
8th - 15th
- € 4.000Dobavitelji za smuči in vezi morajo zagotoviti servis in dostavo
servisnega materiala po dogovoru z vodstvom AD-SZS za 30 najboljših po WCSL lestvici.
3.1.3
V primeru da tekmovalec doseže posamičen vrhunski rezultat tekom sezone, se dobavitelj
obveže da bo plačal bonuse po sledeči bonitetni lestvici glede na posamično tekmovanje:
Olimpijske igre, Svetovno prvenstvo – posamična uvrstitev:
1st mesto
- € 15.000
nd
2 mesto
- € 10.000
3rd mesto
- € 8.000
Tekme Svetovnega pokala – posamična uvrstitev:
1st mesto
- € 6.000
2nd mesto
- € 4.000
rd
3 mesto
- € 2.000

3.2 DOBAVITELJI SMUČARSKIH ČEVLJEV
3.2.1. Letna članarina
Osnovna obvezna minimalna letna članarina na sezono za dobavitelje smučarskih čevljev je
1.600 €.

3.2.2 Lestvica prispevkov za dobavitelje smučarskih čevljev

Prispevki morajo biti plačani za vsakega tekmovalca po uvrstitvi na WCSL lestvici v najboljši
disciplini iz pretekle sezone.
Športniki/ce uvrščene po WCSL lestvici:
1st – 3rd
- € 3.300
4th – 7th
- € 1.600
th
th
8 - 15
- € 1.300
Dobavitelji za smučarske čevlje morajo zagotoviti servis in dostavo servisnega materiala po
dogovoru z vodstvom AD-SZS za 30 najboljših po WCSL lestvici.
3.2.3
V primeru da športnik/ca doseže posamičen vrhunski rezultat tekom sezone, se dobavitelj
obveže da bo plačal bonuse po sledeči bonitetni lestvici glede na posamično tekmovanje:
Olimpijske igre, Svetovno prvenstvo – posamična uvrstitev:
1st mesto
- € 5.000
2nd mesto
- € 3.300
rd
3 mesto
- € 2.600
Tekme svetovnega pokala – posamična uvrstitev:
1st mesto
- € 2.000
2nd mesto
- € 1.300
3rd mesto
- € 660

3.3 DOBAVITELJI ČELAD IN SMUČARSKIH OČAL
3.3.1 Letna članarina
Osnovna obvezna minimalna letna članarina na sezono za dobavitelje čelad in očal je 2.500 €.
3.3.2 Lestvica prispevkov za dobavitelje čelad in očal
Prispevki morajo biti plačani za vsakega tekmovalca po uvrstitvi na WCSL lestvici v najboljši
disciplini iz pretekle sezone:
Športnik/ca uvrščena po WCSL lestvici v katerikoli posamični disciplini:
1st – 3rd
- € 5.000
th
th
4 –7
- € 2.500
8th - 15th
- € 2.000
Dobavitelj je dolžan opremiti vse tekmovalce s čelado in smučarskimi očali, ki so člani
reprezentanc AD-SZS. V kolikor je dobaviteljev več, se ti enakovredno porazdelijo oz. je delitev
po dogovoru.
3.3.3
V primeru da športnik/ca doseže posamičen vrhunski rezultat tekom sezone se dobavitelj
obveže, da bo plačal bonuse po sledeči bonitetni lestvici glede na posamično tekmovanje:
Olimpijske igre, Svetovno prvenstvo – posamična uvrstitev:

1st mesto
2nd mesto
3rd mesto

- € 7.500
- € 5.000
- € 4.000

Tekme svetovnega pokala – posamične uvrstitve:
1st mesto
- € 3.000
nd
2 mesto
- € 2.000
3rd mesto
- € 1.000

3.4 DOBAVITELJI SMUČARSKIH PALIC IN ŠČITNIKOV
3.4.1 Letna članarina
Osnovna obvezna minimalna letna članarina na sezono za dobavitelje smučarskih palic in
ščitnikov je 1.250 €.
3.4.2 Lestvica prispevkov za dobavitelje smučarskih palic in ščitnikov
Prispevki morajo biti plačani za vsakega tekmovalca po uvrstitvi na WCSL lestvici v najboljši
disciplini iz pretekle sezone.
Športnik/ca uvrščena po WCSL lestvici v katerikoli posamični disciplini:
1st – 3rd
- € 2.500
4th – 7th
- € 1.250
8th - 15th
- € 1.000
Dobavitelj je dolžan opremiti vse tekmovalce s smučarskimi palicami in ščitniki, ki so člani
reprezentanc AD-SZS. V kolikor je dobaviteljev več, se ti enakovredno porazdelijo oz. je delitev
po dogovoru.
3.4.3
V primeru da športnik/ca doseže posamičen vrhunski rezultat tekom sezone se dobavitelj
obveže, da bo plačal bonuse po sledeči bonitetni lestvici glede na posamično tekmovanje:
Olimpijske igre, Svetovno prvenstvo – posamična uvrstitev :
1st mesto
- € 3.750
2nd mesto
- € 2.500
3rd mesto
- € 2.000
Tekme svetovnega pokala – posamična uvrstitev:
1st mesto
- € 1.500
nd
2 mesto
- € 1.000
3rd mesto
- € 500

3.5. DOBAVITELJI ROKAVIC
3.5.1 Letna članarina
Osnovna obvezna minimalna letna članarina na sezono za dobavitelje rokavic je 1.250 €.

3.5.2 Lestvica prispevkov za dobavitelje rokavic
Prispevki morajo biti plačani za vsakega tekmovalca po uvrstitvi na WCSL lestvici v najboljši
disciplini iz pretekle sezone.
Športnik/ca uvrščena po WCSL lestvici v katerikoli posamični disciplini:
1st – 3rd
- € 2.500
4th – 7th
- € 1.250
8th - 15th
- € 1.000
Dobavitelj je dolžan opremiti vse tekmovalce s smučarskimi rokavicami, ki so člani reprezentanc
AD-SZS. V kolikor je dobaviteljev več, se ti enakovredno porazdelijo oz. je delitev po dogovoru.
3.5.3
V primeru da športnik/ca doseže posamičen vrhunski rezultat tekom sezone se dobavitelj
obveže, da bo plačal bonuse po sledeči bonitetni lestvici glede na posamično tekmovanje:
Olimpijske igre, Svetovno prvenstvo – posamična uvrstitev:
1st mesto
- € 3.750
2nd mesto
- € 2.500
3rd mesto
- € 2.000
Tekme svetovnega pokala – posamična uvrstitev:
1st mesto
- € 1.500
nd
2 mesto
- € 1.000
3rd mesto
- € 500

3.6 DOBAVITELJI KAP IN NAGLAVNE KONFEKCIJE
3.6.1 Letna članarina
Osnovna obvezna minimalna letna članarina na sezono za dobavitelje kap in ostale naglavne
konfekcije je 2.500 €.
3.6.2 Lestvica prispevkov za dobavitelje kap in naglavne konfekcije
Prispevki morajo biti plačani za vsakega tekmovalca po uvrstitvi na WCSL lestvici v najboljši
disciplini iz pretekle sezone.
Športnik/ca uvrščena po WCSL lestvici v katerikoli posamični discipline:
1st – 3rd
- € 5.000
4th – 7th
- € 2.500
th
th
8 - 15
- € 2.000
Dobavitelj je dolžan opremiti vse tekmovalce s kapami in ostalo naglavno konfekcijo, ki so člani
reprezentanc AD-SZS.
3.6.3
V primeru da športnik/ca doseže posamičen vrhunski rezultat tekom sezone se dobavitelj
obveže, da bo plačal bonuse po sledeči bonitetni lestvici glede na posamično tekmovanje:

Olimpijske igre, Svetovno prvenstvo – posamična uvrstitev:
1st mesto
- € 10.000
nd
2 mesto
- € 5.000
3rd mesto
- € 3.000
Tekme svetovnega pokala - posamična uvrstitev:
1st mesto
- € 1.500
2nd mesto
- € 1.000
3rd mesto
- € 500
Zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala: € 10.000
4. čl.
V primeru da dobavitelj sam ni pripravljen plačati letne članarine ter bonusa na uvrstitev
tekmovalcev, ne more biti član SLO SKI POOL-a, razen v primeru, da tekmovalci plačajo ta znesek
sami najkasneje do 31.10, če kljub temu želijo uporabljati njihovo opremo.
5. čl.
Število članov je odvisno od finančne sheme SLO SKI POOL-a in odločitve vodstva Alpskih disciplin
ter ne more biti večje od pet (5) na področju smuči in vezi ter tri (3) na področju ostalih
dobaviteljev. Izjeme so možne samo po posebnih dogovorih med AD-SZS in obstoječimi člani SLO
SKI POOL-a.
6. čl.
Vsa oprema je last dobavitelja in je na razpolago SLO SKI POOL-a. Na koncu sezone so tekmovalci
dolžni vrniti opremo, če dobavitelj tako zahteva.
7. čl.
Vsako tekmovalno sezono AD-SZS določi kriterij za uporabo opreme in pogoje pod katerimi
tekmovalec obdrži ali izgubi pravico do uporabe opreme.
8. čl.
SZS podpiše pogodbo o medsebojnih pravicah in dolžnostih z vsakim tekmovalcem in trenerjem.
V pogodbi je definirano podjetje in znamka opreme, ki jo tekmovalec lahko uporablja in v kateri
so natančno zapisani načini rabe in pogoji uporabe. Tekmovalec se s tem zaveže k ekskluzivni
uporabi dotične opreme na vseh treningih, tekmah in uradnih predstavitvah v Sloveniji in v tujini.
Izjeme niso mogoče.
9. čl.
Vsi člani SLO SKI POOL-a imajo pravico testiranja opreme s tekmovalci slovenske reprezentance.
Čas za testiranja je omejen in je predviden v času od finala Svetovnega pokala do 31. maja po
koncu sezone. Oprema se lahko testira le v terminih izven treninga in ob izjemnih priložnostih, ko
se vodja ekipe tako odloči. Vodja ekipe lahko po dogovoru z dobaviteljem in tekmovalcem v
primeru poškodbe tekmovalca ali pa kakšnega drugega opravičljivega razloga tudi podaljša čas

testiranja do najkasneje 15. septembra.
10. čl.
Med sezono, ko je tekmovalec dodatno uvrščen v eno od selekcij AD-SZS (ekipa za svetovni pokal
in ekipa za evropski pokal) je posledično upravičen do dodatne opreme.
11. čl.
Natančna vzajemna določila, pravice in odgovornosti morajo biti definirana v posebni pogodbi med
SZS in posamičnim tekmovalcem.
Pred podpisom pogodbe ali dogovora mora biti tekmovalec informiran o vsej odgovornosti in
pravicah iz tega pravilnika.
12. čl.
Vse medsebojne obveznosti, pravice in odgovornosti, ki niso posebej opredeljene v tem pravilniku
se določijo v pogodbi med SZS in dobaviteljem.
V primeru nesporazuma se bodo konflikti reševali najprej pri proizvajalcu oziroma dobavitelju,
sekundarno pa pri SZS in v skladu z njenimi pravilniki.
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