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Na osnovi 17. v zvezi s 24. členom Statuta Smučarske zveze Slovenije – Združenja 

smučarskih panog (v nadaljevanju: SZS) ter Pravil Mednarodne smučarske zveze (v 

nadaljevanju: Pravil FIS) je Izvršilni odbor SZS na svoji seji, dne 8. 11. 2022, sprejel naslednji: 

PRAVILNIK O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH TEKMOVALCEV  

PANOGE ZA PARA SMUČANJE  

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem Pravilnikom o pravicah in dolžnostih tekmovalcev Panoge za para smučanje (v 

nadaljevanju: Pravilnik), Panoga za para smučanje ureja pravice in dolžnosti tekmovalcev s 

statusom reprezentanta  (v nadaljevanju: tekmovalci oziroma tekmovalec tako za moške kot 

ženske) ter pravice in dolžnosti SZS s ciljem, da vsem zagotovi čim boljše materialne in druge 

pogoje za doseganje vrhunskih rezultatov in častno zastopanje državne smučarske 

reprezentance (v nadaljevanju: reprezentance) doma in v tujini. Pravilnik velja skupaj z ostalimi 

akti SZS ter predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji ter pravili Mednarodne smučarske zveze 

FIS, ki so objavljeni na spletni strani SZS.  

V skladu s pravili Mednarodne smučarske zveze FIS je SZS je edina, ki ima pravico prijaviti 

tekmovalce na FIS tekmovanja.  

2. člen 

Status reprezentanta pridobi tekmovalec, ki izpolni pogoje skladno s Kriteriji za nabor 

reprezentantov, ki jih letno sprejme Strokovni svet in potrdi Zbor Panoge za para smučanje ter 

sklene individualno pogodbo s SZS za tekočo sezono, ki velja in se uporablja od 1.6. tekočega 

leta do 31.5. naslednjega leta (v nadaljevanju: Pogodba). Z dnem sklenitve Pogodbe 

tekmovalec ter SZS sprejemata vse pravice, dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz tega 

Pravilnika in Pogodbe ter celovito urejata vse medsebojne pogodbene odnose.  

Tekmovalec in SZS sta dolžna skleniti Pogodbo za tekočo sezono najkasneje do 1. julija 

vsakega leta.  

Tekmovalec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena in pridobi status reprezentanta, 

ne podpiše pa Pogodbe, ne more tekmovati na tekmah svetovnega in evropskega pokala, para     

limpijskih igrah, svetovnih prvenstvih in na mednarodnih FIS tekmah v tujini in Sloveniji, prav 

tako pa tudi ne more trenirati po reprezentančnem programu. 

Tekmovalec, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev statusa reprezentanta skladno z določili 

tega člena  in tekmuje kot tekmovalec nižjih selekcij, izpolni pa pogoje za kandidiranje za 

nastope na tekmah višjega ranga skladno s pravili glede nastopanja na tekmovanjih in 

možnosti prehodov med reprezentancami,  lahko sodeluje na takih tekmovanjih glede na 

dosežene rezultate in zanj v primeru kvalifikacije za nastop na tekmi višjega ranga veljajo 

določila tega Pravilnika, razen določil glede obveznosti podpisa individualne pogodbe iz 

prvega odstavka tega člena.   
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Morebitna odstopanja od ureditve pravic in dolžnosti v Pravilniku v posamičnih Pogodbah s 

tekmovalci,  morata predhodno potrditi Zbor Panoge za alpsko smučanje in Izvršilni odbor 

SZS.  

Vsa določila tega Pravilnika zavezujejo tekmovalce od dneva pridobitve statusa reprezentanta 

in sklenitve Pogodbe v skladu z zgoraj naštetimi pogoji.  

 

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 

3. člen 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost, kar pomeni, da se v celoti zaveda vseh 

nevarnosti, ki izvirajo iz samega izvajanja trenažnih procesov in udeleževanja na tekmovanjih 

vrhunskega ranga kakor tudi nevarnosti pri potovanjih do destinacij, kjer se izvajajo trenažni 

procesi ali tekmovanja oz. druge aktivnosti, ki jih predpiše ali zahteva SZS.  

Vsak tekmovalec mora imeti veljavno Veliko Modro kartico, ki jo pridobi na podlagi vsakoletno 

plačane članarine SZS. SZS v primeru poškodbe tekmovalca ne nosi odgovornosti in stroškov 

za njegovo zdravljenje, rehabilitacijo in ortopedske pripomočke, kot tudi nikakršne 

odškodninske odgovornosti skladno s splošnimi predpisi o odškodninski odgovornosti.  

S podpisom Pogodbe iz 2. člena tega Pravilnika tekmovalec sprejema obveznost, da 

samostojno in na svoje stroške poskrbi za individualno zavarovanje, ki presega standard iz 2. 

odstavka tega člena. 

Tekmovalec ima v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja šport pravice, ki iz njega 

izhajajo ter pravico do preventivnega zdravstvenega varstva v skladu s predpisi o 

zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. 

 

OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV IZ ŠPORTNEGA DELA PROGRAMA 

4. člen 

Tekmovalec je dolžan opravljati vse obveznosti, ki jih predpiše in zahteva SZS, le te pa morajo 

biti v naprej dogovorjene/najavljene, kot so treningi, priprave, testiranja, tekmovanja in druge, 

še posebej, a ne izključno marketinške in medijske obveznosti, med katere spada tudi, a ne 

izključno, predstavitev reprezentance pred tekmovalno sezono, festival DILA, udeležba na 

vseh razglasitvah na tekmovanjih, novinarske konference pred velikimi tekmovanji ter ostale 

protokolarne obveznosti ter ostale obveznosti iz tega Pravilnika in ostalih aktov SZS.  

V prejšnjem odstavku primeroma opisane obveznosti, se izvajajo v različnih krajih tako doma 

kot tudi  v tujini. 

5. člen 

Poleg ostalih obveznosti, ki jih nalagajo tekmovalcu akti SZS  ter Pogodba, ki jo tekmovalec 

sklene s SZS, so obveznosti tekmovalca tudi naslednje, kolikor pristojni organ ne odloči 

drugače oziroma ni drugače določeno v Pogodbi, ki jo sklene tekmovalec s SZS: 
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- udeležba na vseh treningih (kondicijskih in snežnih) po programu dela reprezentance; 

- udeležba na vseh testiranjih in zdravniških pregledih, ki jih določi SZS; 

- spoštovanje vseh določil in pravil glede prepovedi uživanja prepovedanih substanc, 

alkohola, nikotina, dopinga; 

- spoštovanje športnega načina  življenja ter pravil iz listine Mednarodnega paralimpijskega 

komiteja, Zveze za šport invalidov Slovenije - slovenski Paralimpijski komite, SLOADO, 

FIS ter SZS, ki so objavljena na spletni strani SZS (katalog dokumentov) ter se v fizični 

obliki nahajajo  v glavni pisarni SZS.  S podpisom Pogodbe iz 2. člena te pogodbe 

tekmovalec tudi potrdi, da je z vsemi naštetimi listinami seznanjen ter da se bo ravnal v 

skladu z njimi; 

- udeležba na vseh mednarodnih tekmovanjih, za katera je v skladu s sprejetim programom 

tekmovanj določen; 

- udeležba na vsakoletnem državnem prvenstvu; 

- tekmovalci, ki so na WCSL lestvici uvrščeni med prvih 30 v eni izmed disciplin, morajo v 

tej disciplini  nastopiti tudi na državnem prvenstvu, razen v primeru, da odgovorni trener 

odloči drugače; 

- tekmovalec mora opraviti e-izobraževanje predpisano s strani SLOADO in predložiti 

certifikat o opravljanju e-izobraževanja do 1.7. vsake tekoče sezone; 

- tekmovalec mora pred podpisom Pogodbe iz 2. člena tega Pravilnika opraviti e-

izobraževanje o predpisih SZS, FIS ter Pogodbe, ki jih bo v različnih terminih nudila SZS. 

6. člen 

Izostanek iz obveznosti športnega programa dela lahko odobri le vodja panoge, oziroma po 

njegovem pooblastilu odgovorni trener posamezne ekipe, po potrebi skupaj z zdravnikom, 

zdravniškim konzilijem in/ali psihologom.  

7. člen 

V primeru, da se tekmovalec odloči, da pred koncem tekmovalne sezone (pred 30.3. vsakega 

leta) zaključi s svojo kariero, lahko SZS zahteva povrnitev stroškov programa tekoče sezone 

posameznega tekmovalca, ki vključuje tekme in priprave, ki jih je zanj krila SZS v zadnji sezoni. 

Podrobnejša določila o morebitnem vračanju stroškov programa tekoče sezone, so določena 

v Pogodbi. 

 

OSTALE OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV 

8. člen 

Tekmovalci so se dolžni udeležiti vseh novinarskih konferenc, sprejemov in ostalih dogodkov 

para smučarskih      disciplin SZS (npr. žreb startnih številk, razglasitev rezultatov…) ter aktivno 

sodelovati pri objavljanju svoje podobe na vseh komunikacijskih aktivnostih in kanalih SZS ter 

sponzorjev, poslovnih partnerjev ter opremljevalcev SZS (v nadaljevanju skupaj imenovani: 

sponzorji).   

Obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena so tekmovalci prosti le v primeru, da se tako 

odloči vodja panoge oziroma zdravnik. 

Tekmovalci morajo imeti korekten odnos do sredstev javnega obveščanja. 
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9. člen 

Tekmovalec se mora stalno zavedati statusa reprezentanta znotraj SZS. Tekmovalec se 

obvezuje, da bo v času aktivnega sodelovanja z reprezentanco živel zdravo, da se ne bo 

ukvarjal z nevarnimi aktivnostmi, ki bi lahko povzročile poškodbe ali okvare zdravja, ki bi lahko 

onemogočale ali oteževale izvajanje treningov, doseganje optimalne pripravljenosti in 

nastopanje na tekmovanjih, razen če to ni v sklopu skupnih priprav. V primeru, da se 

tekmovalec poškoduje iz hude malomarnosti zunaj aktivnosti SZS (športne igre izven treninga, 

neprevidna vožnja z motornimi sredstvi in podobno tvegane aktivnosti), ima SZS pravico od 

tekmovalca zahtevati povrnitev stroškov programa tekoče sezone, ki vključuje tekme in 

priprave, ki jih je zanj krila SZS v zadnji sezoni. Podrobnejša določila o morebitnem vračanju 

stroškov programa tekoče sezone, so določena v Pogodbi. 

10. člen 

Tekmovalec se zavezuje k delovanju v prid dobrega imena SZS in promocije smučarskega 

športa, kar vključuje: 

- spoštljivo obnašanje ter spoštovanje splošnih etičnih in kulturnih načel; 

- nastopanje v javnosti tako, da utrjuje ugled dobrega imena SZS; 

- spoštovanje celostne podobe SZS in njenih reprezentanc; 

- prispevanje k dobrim odnosom v reprezentanci in njeni pozitivni javni podobi; 

- objavljanje promocijskih sporočil sponzorjev SZS na lastnih družabnih omrežjih športnika 

najmanj 4 -krat na mesec, oziroma kakor določeno v Pogodbi; 

Objavljanje sporočil sponzorjev SZS ima prednost pred sponzorji tekmovalcev.  V primeru 

kršitve določil tega člena morajo tekmovalci plačati kazen skladno z disciplinskim pravilnikom. 

11. člen 

Tekmovalec mora izkoristiti najprej možnosti za reševanje kakršnihkoli sporov znotraj organov 

oziroma sistema SZS. V kolikor ima njegov javni nastop za posledico izstop sponzorja, se 

lahko izključi iz reprezentance in odgovarja za škodo skladno z disciplinskim pravilnikom in 

splošnimi pravili o odškodninski odgovornosti. 

12. člen 

SZS izrecno ne prevzema nikakršnih finančnih in drugih obveznosti za tekmovalce, za katere 

se uporablja ta Pravilnik, ki izhajajo iz njihovih obveznosti do države na podlagi davčne 

zakonodaje. V kolikor so tekmovalci davčni zavezanci,  so dolžni svoje obveze prijavljati in 

izpolnjevati sami. 

 

SPONZORSTVO IN PRENOS MATERIALNIH OSEBNOSTNIH PRAVIC 

13. člen 

Tekmovalci s sklenitvijo Pogodbe prenesejo na SZS vse svoje materialne osebnostne pravice 

glede imena in podobe, brez časovnih, krajevnih in vsebinskih omejitev. Na podlagi pravil FIS 

(204.1. člena) ima SZS v času trajanja Pogodbe s tekmovalcem pravico razpolagati z imenom 
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in podobo tekmovalca za marketinške akcije sponzorjev in SZS, na način in pod pogoji, kot 

izhajajo iz tega Pravilnika in drugih aktov SZS. 

SZS trži celoten oglasni prostor tekmovalcev, ki ga omogočajo pravila FIS in MPK (kakor 

objavljeno na spletni strani SZS - katalog dokumentov), v kolikor to ni v tem Pravilniku, Pravilih 

FIS, z drugim aktom SZS ali s Pogodbo SZS in tekmovalcem drugače dogovorjeno. S 

podpisom Pogodbe iz 2. člena tekmovalec potrjuje, da je seznanjen z omenjenimi pravili. 

Izjeme od zgornjih dveh odstavkov tega člena zajemajo: 

- sponzorja na pokrivalu, pod pogoji, ki jih določa ta Pravilnik; 

- osebnega sponzorja pod pogoji, ki jih določa ta Pravilnik; 

- dodatno promocijo (»endorsement«) pod pogoji, ki jih določa ta Pravilnik, 

vendar samo v primeru, da zgoraj omenjeni sponzorji oziroma dodatna promocija niso 

konkurenčni sponzorjem SZS.  

Sponzor na pokrivalu: 

Tekmovalci, ki so uvrščeni do 75. mesta na FIS lestvici v eni izmed disciplin (razen disciplina 

Paralel, AC in Team) ali potrjeni člani reprezentance svetovnega pokala s strani Zbora panoge 

za para      smučanje, imajo možnost pridobiti osebnega sponzorja na pokrivalu. V nasprotnem 

primeru lahko vsi tekmovalci koristijo možnost sponzorja na pokrivalu s trajanjem pogodbe do 

konca tekoče sezone (30.5.). 

Oblika, velikost in mesto promocijskega napisa osebnega sponzorja na pokrivalu mora biti v 

skladu s pravili FIS in SZS. V primeru, da tekmovalec svoje pravice do lastnega sponzorja na 

pokrivalu ne uveljavi do 1.10. tekoče sezone, dobi SZS ekskluzivno pravico do trženja 

oglasnega prostora na pokrivalu. Tekmovalci imajo pravico do nadomestila za sodelovanje pri 

morebitnem skupinskem trženju oglasnega prostora na pokrivalu, ki ga določi SZS.  Skupna 

vrednost nadomestila za  tekmovalce ne sme preseči 50% sponzorskih sredstev, ki jih panoga 

realizira za pokrivala, kar se določi v individualni pogodbi. 

Sponzor na pokrivalu ne sme biti konkurenčen sponzorjem SZS o čemer odloča SZS.   

Pred sklenitvijo pogodbe s sponzorjem na pokrivalu se tekmovalec obvezuje predhodno pisno 

obvestiti SZS o sponzorju na pokrivalu, pogojih sponzorstva in marketinških aktivnostih 

sponzorstva na pokrivalu, katerega mora odobriti SZS. SZS v roku 14 dni pisno odobri 

sklenitev sponzorske pogodbe, v kolikor sponzor na pokrivalu ni konkurenčen uradnim 

sponzorjem SZS in v kolikor so usklajeni vsi sponzorski pogoji, marketinške aktivnosti ter 

obveznosti sponzorja na pokrivalu. V času 14-dnevnega odločanja oziroma usklajevanja glede 

vsebine pogodbe med tekmovalcem in SZS, tekmovalec s sponzorjem ne sme podpisati 

pogodbe.   

Vse stroške, ki nastanejo v povezavi s sponzorjem na pokrivalu, krije tekmovalec sam.  

Tekmovalec potrjuje in soglaša, da morebitnega sponzorja kontaktira tudi SZS ter ga seznani 

z vsemi dolžnostni in/ali pravicami tekmovalcev. 

V primeru, da tekmovalec sklene pogodbo s sponzorjem na pokrivalu brez predhodne pisne 

odobritve SZS, je SZS odškodninsko odgovoren, hkrati pa mu lahko SZS izreče tudi druge 
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ukrepe v skladu s pravilniki SZS, vključno s prepovedjo nastopanja na tekmovanjih in udeležbe 

na treningih. 

 V primeru tržnih komunikacij mora biti v uradnih oblačilih SZS, ena tržna komunikacija pa je 

lahko v oblačilih, ki niso v sklopu rednih opremljevalcev SZS ter ne nosijo nobenega znaka 

oziroma blagovne znamke in niso konkurenčna sponzorjem SZS (v nadaljevanju imenovano: 

nevtralna oblačila), z ali brez pokrivala. 

Osebni sponzor: 

Tekmovalci imajo pravico promovirati, poleg sponzorjev, ki jih določi SZS, dodatno še enega 

lastnega sponzorja (osebni sponzor) na vseh uradnih oblačilih, razen tekmovalnih dresih. 

Mesto in velikost postavitve logotipa na vseh oblačilih določa SZS, vse v okviru Pravil FIS. 

Tekmovalec lahko z osebnim sponzorjem sklene pogodbo le za eno tekmovalno sezono (1.6. 

– 31.5. vsakega leta), izjemoma tudi za daljše časovno obdobje, vendar s predhodnim pisnim 

soglasjem SZS.  

Pred sklenitvijo pogodbe z osebnim sponzorjem se tekmovalec predhodno obvezuje pisno 

obvestiti SZS o osebnem sponzorju, pogojih sponzorstva in marketinških aktivnostih osebnega 

sponzorstva, katerega mora odobriti SZS. SZS v roku 14 dni pisno odobri sklenitev sponzorske 

pogodbe, v kolikor osebni sponzor ni konkurenčen uradnim sponzorjem SZS in v kolikor so 

usklajeni vsi sponzorski pogoji, marketinške aktivnosti ter obveznosti osebnega sponzorja. V 

času 14-dnevnega odločanja oziroma usklajevanja glede vsebine pogodbe med tekmovalcem 

in SZS, tekmovalec s sponzorjem ne sme podpisati pogodbe.   

Vse stroške, ki nastanejo v povezavi z osebnim sponzorjem, krije tekmovalec sam.  

Tekmovalec potrjuje in soglaša, da morebitnega sponzorja kontaktira tudi SZS ter ga seznani 

z vsemi dolžnostni in/ali pravicami tekmovalcev. 

V primeru, da tekmovalec sklene pogodbo z osebnim sponzorjem brez predhodne pisne 

odobritve SZS, je do SZS odškodninsko odgovoren, hkrati pa mu lahko SZS izreče tudi druge 

ukrepe v skladu s pravilniki SZS, vključno s prepovedjo nastopanja na tekmovanjih in udeležbe 

na treningih. 

V primeru tržnih komunikacij mora biti v uradnih oblačilih SZS s pokrivalom, ena tržna 

komunikacija pa je lahko v nevtralnih oblačilih in brez pokrivala. 

Dodatna promocija (»endorsement«): 

Dodatna promocija je uporaba osebnostnih pravic tekmovalca v promocijskih akcijah nekega 

sponzorja.  

Tekmovalci, ki so na lestvici WCSL uvrščeni v eni disciplini od  1. do 15. mesta (razen disciplina 

Paralel, AC in Team), imajo pravico do sklenitve treh dodatnih promocij, tekmovalci, ki so na 

lestvici WCSL uvrščeni v eni disciplini od 16. do 30. mesta (razen disciplina Paralel, AC in 

Team) imajo pravico do sklenitve enega poslovnega razmerja, pod pogoji in v obsegu, kot 

določeno spodaj.  Vsa druga poslovna razmerja, dodatne promocije, ne glede na njihovo 

poimenovanje, pravni posel ter pojavno obliko, so prepovedana.  
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Pri uporabi dodatne promocije oz. »endorsementa«, športnik ne sme biti oblečen v uradna 

oblačila SZS, se predstavljati kot reprezentant Slovenije oziroma kakorkoli drugače uporabljati 

ali prenašati na partnerja pravic intelektualne lastnine SZS. 

Tekmovalec se obvezuje svojega poslovnega partnerja, s katerim vstopa v dodatno promocijo, 

seznaniti z dejstvom, da s sklenitvijo takšnega razmerja poslovni  partner ne postaja partner 

tekmovalca v smislu tekmovalca v okviru SZS, temveč javne osebnosti in z vsemi prepovedmi 

glede uporabe jezikovnih, slikovnih in grafičnih elementov v povezavi s SZS. Tekmovalec 

potrjuje in soglaša, da morebitnega poslovnega partnerja kontaktira tudi SZS ter ga seznani z 

vsemi dolžnostni in/ali pravicami tekmovalcev. 

V primeru, da poslovni partner za »endorsement« uporabi tekmovalca v nasprotju z določili 

tega Pravilnika, je tekmovalec odgovoren v skladu z disciplinskim pravilnikom za morebitno 

nastalo škodo SZS. 

Tekmovalna oblačila so vsa oblačila, v katerih se tekmovalec kakorkoli izpostavlja medijem 

med uradnimi treningi in tekmovanji ter javnimi prireditvami (npr. tekmovalni dres, bunda, 

ogrevalni komplet ipd.).   

Pred sklenitvijo pogodbe za dodatno promocijo se tekmovalec predhodno obvezuje pisno 

obvestiti SZS o dodatni promociji, pogojih promocije in marketinških aktivnostih dodatne 

promocije, katere mora odobriti SZS. SZS v roku 14 dni pisno odobri dodatno promocijo, v 

kolikor dodatna promocija ni konkurenčna sponzorjem SZS, in v kolikor so usklajeni vsi 

sponzorski pogoji, marketinške aktivnosti ter obveznosti dodatne promocije. V času 14-

dnevnega odločanja oziroma usklajevanja glede vsebine pogodbe med tekmovalcem in SZS, 

tekmovalec ne sme podpisati pogodbe glede dodatne promocije oziroma izvajati aktivnosti v 

zvezi z dodatno promocijo.   

Vse stroške, ki nastanejo v povezavi z dodatno promocijo, krije tekmovalec sam.  Tekmovalec 

potrjuje in soglaša, da morebitnega poslovnega partnerja v dodatni promociji kontaktira tudi 

SZS ter ga seznani z vsemi dolžnostni in/ali pravicami tekmovalcev. 

Vse ostale poslovne aktivnosti glede sponzorjev, poslovnih razmerij, tako imenovanih 

»endorsementih« in ostalih podobnih promocijskih razmerjih, izven okvira tega člena, so 

prepovedane in v primeru njihovih izvajanj je tekmovalec SZS odškodninsko odgovoren v 

skladu z disciplinskim pravilnikom. 

 

OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV POVEZANE Z MARKETINŠKIMI AKTIVNOSTMI SZS 

14.  člen 

Vsi tekmovalci so dolžni opravljati marketinške akcije sponzorjev ter akcije SZS do največ 8 

(osem) dni v tekmovalnem delu sezone, in do največ 10 (deset) dni v pripravljalnem delu 

sezone, kar mora potekati z vednostjo in odobritvijo SZS.  Količino sodelovanja v marketinških 

akcijah določi SZS za vsako sezono posebej in ne sme presegati maksimalnega števila dni, 

določenega po tem Pravilniku. Marketinške akcije morajo biti usklajene z vsebino pravic in 

obveznosti kot so opredeljene v sponzorskih pogodbah, s programom posameznega 

tekmovalca in z njegovim odgovornim trenerjem. Aktivnosti v zvezi z osebnim sponzorjem 

posameznega tekmovalca oziroma drugimi njegovimi sponzorji, dodatnimi promocijami in 
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podobno, se ne vštevajo v siceršnje obveznosti tekmovalcev, kot so določene v tem členu in 

to tudi v primeru, da je sponzor tekmovalca hkrati tudi sponzor  SZS. Zaveza iz prejšnjega 

stavka tega člena velja za vse, kar je zajeto v tem členu oziroma 13. členu tega Pravilnika. 

Posamezni tekmovalec ima enkrat na sezono pravico izvesti marketinško kampanjo v 

nevtralnih oblačilih s sponzorjem SZS, kar pomeni, da v kampanji ne nosi oblačil, obutve in 

modnih dodatkov z logotipi sponzorjev SZS, logotipi osebnih sponzorjev ali katerih koli drugih 

blagovnih znamk.  

Posamezni tekmovalec lahko v posamezni tekmovalni sezoni za osebnega sponzorja nastopa 

v tržno komunikacijskih akcijah osebnega sponzorja, za kar pa mora dobiti predhodno pisno 

soglasje SZS. 

SZS je dolžna vse marketinške akcije tekmovalcev uskladiti z odgovornim trenerjem 

posamezne ekipe, tako da le te ne posegajo v trenažni oziroma tekmovalni ritem tekmovalcev. 

Zgoraj omenjeno obvezno sodelovanje tekmovalcev ne vključuje aktivnosti iz 3. člena tega 

Pravilnika. 

V primeru kršitev dolžnosti iz tega člena so tekmovalci odgovorni v skladu z disciplinskim 

pravilnikom.   

15. člen 

Vsi tekmovalci so dolžni nastopati v medijih v okviru programa sponzorjev, pri tem pa je SZS 

dolžna pravočasno oz. najmanj tri (3) dni pred dogodkom, tekmovalce predhodno seznaniti s 

potekom in scenarijem predvidenega nastopanja. SZS za objave materialov iz marketinških 

akcij v medijih ne potrebuje posebnega privoljenja tekmovalcev. 

Tekmovalci v marketinških akcijah nastopajo praviloma v skupini treh ali več tekmovalcev. 

Zaradi zagotavljanja načela sorazmernosti pojavljanja posameznih tekmovalcev v odnosu do 

posameznih sponzorjev, je panoga dolžna zagotavljati, da se tekmovalce razporeja na način 

izmenjevanja oziroma rotacije. Kadar nastopanje v skupini treh tekmovalcev ni izvedljivo, lahko 

tekmovalci ob predhodni pisni odobritvi panoge nastopajo tudi v dvojicah ali posamično. V 

takšnem primeru mora biti v komunikaciji do javnosti jasno izpostavljen kompozitni logotip in 

napis/podpis, da gre za tekmovalca - reprezentanta SLOSKI Alpsko smučanje.  

16.  člen 

Tekmovalci za obvezno udeležbo na vseh dogovorjenih marketinških akcijah sponzorjev SZS 

niso upravičeni do dodatnega honorarja. SZS je dolžna pokriti le nastale materialne stroške 

obvezne udeležbe, kot je na primer strošek goriva (kar ne vključuje dnevnic). 

Izostanek od obveznosti programa trženja SZS lahko odobri vodja panoge. Neudeležba na 

dogovorjenih marketinških akcijah sponzorjev SZS predstavlja prekršek, za katerega je 

tekmovalec disciplinsko odgovoren. 

17. člen 

Vsem tekmovalcem so brez vednosti vodstva SZS prepovedane vse druge samostojne 

marketinške akcije s sponzorji ali katerimikoli drugimi fizičnimi ali pravnimi osebami. 
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LASTNE BLAGOVNE ZNAMKE TEKMOVALCEV 

18. člen 

Tekmovalci imajo pravico do razvoja lastne blagovne znamke, ki pa je ne smejo umestiti na 

uradna oblačila (in njim podobna oblačila, ki jih običajni potrošnik na trgu lahko zamenja za 

uradna oblačila SZS), razen če svojo blagovno znamko uvrstijo na uradna oblačila kot 

osebnega sponzorja, kot določeno v 13. členu tega Pravilnika. 

V primeru, da bodo tekmovalci razvili svojo blagovno znamko in hočejo tržiti oblačila, ki so 

podobna uradnim oblačilom, potem jih morajo kupiti od SZS in nanje namestiti svojo blagovno 

znamko, na lastne stroške.  Na oblačilih in ostalih predmetih, ki niso podobni uradnim oblačilom 

ali predmetom blagovne znamke, tekmovalci nimajo omejitev glede uvrstitve svoje blagovne 

znamke, kolikor s tem ne kršijo tega Pravilnika. 

 

NAGRADE IN PRAVICE TEKMOVALCEV 

19. člen 

Tekmovalci imajo pravico do nagrad za osvojene vrhunske rezultate, v kolikor tako odloči 

Izvršilni odbor in/ali Odbor panoge, pred ali po smučarski sezoni. Nagrade in opredelitev 

vrhunskih rezultatov se določijo s pravilnikom oziroma ustreznim sprejetim dokumentom pred 

začetkom sezone. 

Tekmovalec ima zagotovljeno naslednje: 

- pokrite funkcionalne stroške (nastanitev, smučarska karta, prehrana, letalski prevoz in 

dodatna prtljaga/«overweight«) pri izvedbi programa reprezentance (kondicijski treningi, 

snežni treningi, tekmovanja v okviru reprezentance); 

- vozila za transport in pokritje vseh stroškov prevoza (od zbornega mesta, ki ga določi glavni 

ali odgovorni trener in do mesta kjer potekajo snežni in kondicijski treningi in tekmovanja); 

- strokovno vodstvo reprezentance in pomoč pri izvedbi programa (glavni, odgovorni trener, 

pomočnik, serviser, kondicijski trener, fizioterapevt); 

- zdravnika 24 ur na dan, ki je tudi prisoten na vseh večjih tekmovanjih (svetovno prvenstvo, 

olimpijske igre); 

- opremo (oblačila za kondicijski trening, obutev za trening in prosti čas, oblačila za 

tekmovanja oz. snežni trening, vso zaščitno opremo za tekmovanja in drugo specialno oz. 

tehnično opremo, ki jo potrebuje za izvedbi trenažnega in tekmovalnega programa); 

- izvedbe testiranja in različnih merjenj za potrebe kondicijske priprave; 

- voden marketing in PR komunikacijo (sponzorske obveznosti, pomoč pri osebnem 

sponzorstvu, lastna promocija, digitalne storitve – plan). 

Člani reprezentanc imajo zagotovljeno pokrivanje in zagotavljanje sredstev skladno s 

finančnimi zmožnostmi SZS. Ravno tako je višina pokrivanja funkcionalnih stroškov določena 

v okviru možnih finančnih sredstev in za vsako sezono posebej, kar je opredeljeno v 

individualnih pogodbah za člane reprezentanc. 
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VSEBINSKE MOŽNOSTI TRENIRANJA IN TEKMOVANJA TEKMOVALCEV S STATUSOM 

REPREZENTANTA 

20. člen 

Vsak tekmovalec s statusom reprezentanta ima pravico, da se odloči za eno od naslednjih 

naštetih možnosti treniranja in tekmovanja za reprezentanco. 

1. Možnost: treniranje in tekmovanje v okviru reprezentančnega programa SZS, ki ga 

predpiše in izvaja SZS.  Tekmovalcu ni potrebno, kolikor ni v Pogodbi drugače določeno, 

ničesar finančno prispevati k reprezentančnemu programu. 

2. Možnost: treniranje in tekmovanje v okviru reprezentančnega programa SZS z 

določenimi posebnostmi in delno lastnim finančnim vložkom tekmovalca (v 

nadaljevanju: poseben status tekmovalca v reprezentanci): 

Pogoj za pridobitev posebnega statusa tekmovalca v reprezentanci lahko doseže tekmovalec, 

ki je v tekoči tekmovalni sezoni uvrščen do 7. mesta na končni WCSL lestvici v eni izmed 

disciplin SL, VSL, SVSL ali SM (disciplina Paralel, AC in Team se ne upošteva), ali se uvrsti 

na 1. do 3. mesto na velikem tekmovanju kot je svetovno prvenstvo ali ZP     I (disciplina Paralel, 

AC in Team se ne upošteva). Poseben status tekmovalec zadrži za 1 (eno) leto od končne 

uvrstitve do 7. mesta v eni izmed disciplin na WCSL (disciplina Paralel, AC in Team se ne 

upošteva) oziroma za 2 (dve) leti od uvrstitve na 1. do 3. mesto na velikem tekmovanju kot je 

svetovno prvenstvo ali ZP     I, (disciplina Paralel, AC in Team se ne upošteva), z vsakoletno 

potrditvijo medalje s končno uvrstitvijo do 15. mesta v eni od disciplin na WCSL (disciplina 

Paralel, AC in Team se ne upošteva) v naslednjem letu. 

S pridobitvijo posebnega statusa se tekmovalcu sofinancira reprezentančni program: stroški 
dela za enega trenerja na podlagi in v višini sistemizacije delovnih mest v Panogi za para      
smučanje, funkcionalni stroški enega trenerja v višini programa reprezentance WC in 
funkcionalni stroški tekmovalca v višini programa reprezentance WC. Funkcionalni stroški 
trenerjev in tekmovalcev ter stroški dela za enega trenerja so vsako leto pred začetkom sezone 
določeni v sistemizaciji in predračunu reprezentanc za svetovni pokal.   
 
Serviser je strošek uradnega opremljevalca ali tekmovalca samega. 
 
Vse ostale dodatne osebe oziroma drugi stroški so strošek tekmovalca, razen kolikor ta 
Pravilnik oziroma Pogodba ne določata drugače. 
 
SZS zagotovi FIS akreditacijo za 2 trenerja in enega serviserja. 
 
SZS zagotovi opremo (uradna oblačila) za osebe, ki so v pogodbenem razmerju z SZS. 
 
SZS zagotovi dostop do proge na tekmovanjih WC do 2 osebi. 
 
Na tekmovanjih WC tekmovalcu pripada pokritje stroškov za enega spremljevalca. 
 
SZS zagotovi akreditacijo za ZP     I samo za osebe, ki so v pogodbenem razmerju z SZS. 

 

3. Možnost: treniranje in tekmovanje izven reprezentančnega programa SZS s 

popolnoma samostojno ekipo  
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Tekmovalec s pridobljenim statusom reprezentanta, ki se odloči trenirati in tekmovati izven 
reprezentančnega programa, se odpove pravicam, ki bi jih imel skladno s 1. možnostjo iz tega 
člena.  
 
Tekmovalec trenira in tekmuje kot klubski tekmovalec (deluje znotraj v klubske ekipe). 
 
SZS tekmovalcu ne pokriva stroškov njegovega programa. 
 
Tekmovalec ima možnost uvrstitve na tekmovanja FIS, EC in WC skladno s Pravili glede 
nastopanja na tekmovanjih in možnosti prehodov med reprezentancami. V primeru uvrstitve 
na določeno tekmovanje (FIS, EC ali WC), je SZS dolžna takega tekmovalca prijaviti na 
tekmovanje skladno z določili Pravilnika in Pogodbe.   
 
Tekmovalec dobi opremo (uradna oblačila) skladno s pravili ski pool-a v primeru uvrstitve na 
tekmovanje WC.  
 
SZS zagotovi FIS akreditacijo za trenerje z ustrezno strokovno usposobljenostjo na strošek 
tekmovalca. 
 
SZS zagotovi dostop do proge na tekmovanjih WC za največ 1 osebo. 
 
Na tekmovanjih WC SZS ne pokriva stroškov spremljevalcev tekmovalca. 
 
SZS ni dolžna priskrbeti akreditacije za velika tekmovanja kot so ZP     I in SP, za trenerje, ki 
niso v pogodbenem razmerju z SZS. 

 
Tekmovalec s popolnoma samostojno ekipo, mora o odločitvi za to možnost treniranja in 

tekmovanja  obvestiti  vodstvo panoge (predsednika panoge, vodjo panoge in predsednika 

Strokovnega sveta) do 15. 5. tekoče sezone.  

 

OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV V ZVEZI Z OPREMO 

21. člen 

SZS mora pred začetkom tekmovalne sezone neposredno ali v dogovoru z opremljevalci 

tekmovalcu zagotoviti ustrezno opremo. Tekmovalec je dolžan nositi in uporabljati izbrano 

opremo SZS. Tekmovalec na vseh treningih, pripravah, tekmovanjih, prireditvah, razglasitvah 

in javnih nastopih (vključno, a ne izključno, oziroma v kolikor ni določeno drugače z akti SZS 

in tem Pravilnikom) novinarskimi s tiskovnimi konferencami in promocijskimi aktivnostmi) ne 

sme uporabljati ali nositi druge opreme ter je dolžan vedno nositi in uporabljati izbrano opremo 

na način, da so jasno vidne oznake sponzorjev. Tekmovalec bo v prostem času (po poti od 

tekmovanja, treninga, pred treningi in tekmovanji v hotelu, itd…) uporabljal izbrano opremo 

SZS, izjemoma pa tudi svojo lastno opremo, ki pa mora biti brez kakršnihkoli promocijskih 

oznak. 

Vsi tekmovalci so dolžni uporabljati izključno opremo, ki je določena v njihovih aneksih k 

individualnim pogodbam (in je potrjena s strani  SZS), kar velja za vse treninge in tekmovanja, 

kakor tudi za vse javne nastope (snemanja, tiskovne konference, razglasitve, intervjuji...).  

Nadalje so tekmovalci dolžni:  
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- trajanje svojih individualnih pogodb uskladiti s trajanjem pogodb opremljevalcev in 

sponzorjev SZS; 

- varovati vso izročeno opremo pred kakršnokoli poškodbo ali odtujitvijo, ker je last 

proizvajalca oz. SZS in je dana posameznemu tekmovalcu le v uporabo; 

- opremo odkupiti  za njeno dejansko vrednost, v primeru, da je tekmovalec iz kakršnegakoli 

vzroka ne vrne; 

- spoštovati prepoved prodaje opreme tretjim osebam. Prodaja opreme tretjim osebam  

predstavlja prekršek, za katerega je tekmovalec disciplinsko odgovoren; 

- poskrbeti za to, da so dogovorjeni logotipi sponzorjev na oblačilih ob vsaki priložnosti dobro 

vidni. Isto velja za treninge, vse javne nastope, snemanja in fotografiranja. Ta določba velja 

tudi za opremo apres ski ob vsaki dogovorjeni priložnosti; 

- takoj po prejemu nove opreme (s pričetkom tekmovanj v novi sezoni), prenehati uporabljati 

opremo iz prejšnje sezone in jo vrniti SZS oz. proizvajalcu. 

 

OBVEZNOSTI TEKMOVALCEV V ZVEZI Z VOZILI SZS 

22. člen 

Tekmovalec se obvezuje s priporočeno pošiljko obvestiti SZS o nameri sklenitve pogodbe o 

uporabi osebnega vozila. Obvestilo mora vsebovati tudi pogoje uporabe in osnovne podatke o 

vozilu. V primeru, da sponzor SZS v roku 14 dni od prejema obvestila športniku ponudi v 

uporabo enakovredno vozilo, mora športnik sprejeti ponudbo sponzorja SZS. Tekmovalec ne 

sme izvajati nobenih marketinških aktivnosti za blagovno znamko svojega vozila, ki ni enako 

vozilom sponzorjev SZS (vključno podpis ali druge oznake na vozilu) razen v primeru, da dobi 

predhodno pisno soglasje SZS.  

23.  člen 

Tekmovalec ne sme upravljati z vozili, ki so last SZS, razen v izjemnih okoliščinah s soglasjem 

odgovorne osebe, o čemer je tudi obveščen. V kolikor v takšnih okoliščinah tekmovalec 

upravlja z vozilom, mora upoštevati vse prometno-varnostne predpise in ob tem prevzeti vso 

odgovornost, tudi ob eventualnih nezgodah. Tekmovalec je dolžan upoštevati tudi določila 

veljavnega Pravilnika za službena vozila SZS.  

 

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST IN SANKCIJE 

24. člen 

Tekmovalec se s podpisom Pogodbe skladno z določili 2. člena tega Pravilnika zaveže, da bo 

v celoti spoštoval sprejete obveznosti tako, kot se glasijo in prevzema odgovornost za njihovo 

morebitno kršitev.  

Tekmovalec je seznanjen z določili Disciplinskega pravilnika SZS, ki ureja vrste kršitev, določa 

sankcije za posamezne kršitve, kakor tudi postopek za ugotavljanje morebitne odgovornosti 

za posamezne kršitve.  
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

25. člen 

Z dnem sprejema tega Pravilnika preneha veljavnost Pravilnika sprejetega dne 6. 5. 2020. Za 

sklenjene Pogodbe tekmovalcev, katerih veljavnost se ne izteče z dnem 31. 5. 2021, v celoti 

veljajo določila Pravilnika z dne 6. 5. 2020, razen v kolikor se tekmovalec in SZS z aneksom k 

Pogodbi ne dogovorita za uporabo določil tega Pravilnika.  

 Pravilnik se objavi na spletni strani SZS (katalog dokumentov). 

26. člen 

Za pravno interpretacijo tega Pravilnika je pristojen IO SZS. 

27. člen 

Dopolnitve in spremembe tega Pravilnika se opravijo po enakem postopku, kot je predviden 

za njegov sprejem. 

 

 

Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih športnih panog. 

 

Enzo Smrekar, predsednik 

 

 


