»SVET ŠPORTNIH FUNKCIONARJEV«
ZAPISNIK 1. seje Sveta Športnih funkcionarjev

1. seja Sveta športnih funkcionarjev (ŠF) je bila v četrtek, 11. 2. 2021, s pričetkom ob 17.00
preko videokonference.
Prisotni člani Sveta ŠF: Rok Jelen, Marko Kos, Darja Kraševec, Miro Lipičar, Boštjan Movh,
Dane Trček
Ostali prisotni: Peter Marc, Matej Rovtar, Katja Ješe
Sejo je vodil Peter Marc, ker je bil pooblaščen s strani AŠ 2005, da oblikuje novo sestavo Sveta
ŠF in predstavi funkcije tega organa.

Dnevni red:
1. Oblikovanje predloga
zapisnikarja Sveta ŠF

imenovanja

novega

predsednika,

podpredsednika

in

2. Seznanjanje z vsebino dela Sveta ŠF
3. Problematika licenc 2020 in prehod na digitalizacijo vlog
4. Izobraževanja ŠF in voznikov
5. Problematika podmladka

Peter Marc je uvodoma pozdravil vse navzoče člane Sveta ŠF. Pojasnil je, zakaj se je odločil za
sestavo v ožjem obsegu. Skladno s preteklimi sejami se je namreč izkazalo, da je bila aktivna le
manjšina in da se z realizacijo sklepov ukvarja le peščica posameznikov.
Matej Rovtar, kot dosedanji predsednik Svet ŠF je povzel preteklo delovanje sveta in pojasnil,
da je samo delo zelo ustaljeno, saj je potrebno postaviti smernice ob začetku sezone, izvesti
seminarje, ob koncu leta povzeti doseženo in določiti nove načrte. V vmesnem času pa samo
delo poteka nemoteno in seje niso potrebne.
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K točki 1
Pred samo sejo so potekali že pogovori, kdo bi bil primeren za novega predsednika Sveta ŠF. Po
daljši razpravi so se člani soglasno odločili, da se za novo predsednico predlaga Darjo Kraševec iz
Kluba Klas. Njeno dologletno delo v funkciji športnega funkcionarja in njene izkušnje na različnih
področjih (organizacija, administracija, sojenje, vodja hitrostne preizkušnje, sekretariat…)
kažejo na to, da bi kot predsednica vodila Svet ŠF z dosegljivi zahtevami, načrti in utemeljitvami.
Poleg tega je tudi na poklicnem področju vključena v različne dejavnosti, v izdelavo poročil,
organizacijo in logistiko, ureja in vodi dokumentacijo, zaposlena je na Šolskem centru Novo
mesto.
Darja Kraševec je predlog sprejela pod pogojem, da ji ostali člani zagotovijo pomoč v čim
večjem obsegu. Predvsem je največji zalogaj izobraževanje, ki zahteva več kot enega človeka.
Predlog novega poslovnika se obravnava na naslednji seji Sveta ŠF.
SKLEP 1: Svet ŠF predlaga za predsednico Sveta ŠF AŠ 2005 Darjo Kraševec, za podpredsednika
Roka Jelena in zapisnikarico Katjo Ješe. Skladno s sedanjim Statutom se predlog, pošlje v
potrditev UO AŠ 2005 na naslednji seji.

K točki 2
Izpostavljen je bil problem seznanjanja z vsebino zapisnika, saj lahko, zaradi nezadostnega
informiranja, pride do različnih dezinformacij. Peter Marc je predlagal, da se, po vzoru Sveta
voznikov, zapisnik objavi na spletni strani AŠ2005. Prisotni so se s predlogom strinjali.
SKLEP 2: Zapisniki Sveta športnih funkcionarjev se objavijo na spletni strani AŠ 2005.

K točki 3
V letošnjem letu AŠ 2005 prehaja na digitalizacijo vlog za izdajo licence. Načrtuje se tudi prehod
na digitalno prijavljanje na dirke. Razpis za licence za leto 2021 še ni objavljen, ves postopek se
je zamaknil za vsaj mesec dni, zato je nujno, da se še pred izvedbo novega postopka prijav za
licence preučijo nekatera dejstva v povezavi s taksami in pristojbinami za licence.
V letu 2020 je bila sezona avto športa zelo okrnjena. Izpeljana sta bila le dva rallyja in ena
gorsko hitrostna dirka. Malo več kot polovici športnih funkcionarjev je uspelo delati vsaj na eni
od dirk. Vsi te možnosti niso imeli, saj so načrtovali vsaj sodelovanje na lastni dirki, ki pa niso
bile izpeljane.
Glede na dejstvo, da je svetovna pandemija in z njo povezani odloki ter prepovedi, vplivala na
izvedbo programa v sezoni 2020, moramo vsi stopiti korak drug proti drugemu in doseči
kompromis glede taks in pristojbin za licence za leto 2021. Zaradi prepovedi in ukrepov niso bila
izvedena izobraževanja, niso bile izdelane izkaznice (licence), prav tako ni bila natisnjena zelena
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knjiga, kar gotovo predstavlja prihranek pri stroških, ki jih sicer ima AŠ2005 vsako leto z izdajo
licenc. Člani sveta predlagajo, da se, glede na nastalo situacijo v preteklem letu ustreno zniža
cene licenc za leto 2021.
SKLEP 3: Svet ŠF apelira na vodstvo AŠ2005, da še pred izdajo razpisa za licence preuči dejstva
in kriterije povračil /dobroimetja za vplačane zneske licenc 2020 in ustrezno zniža višino
pristojbin za izdajo licence za leto 2021 ter, da se pod poseben kriterij umesti novince, ki v
letu 2020 niso imeli možnosti za sodelovanje na dirkah.

K točki 4
Čeprav se nekateri ukrepi za preprečevanje okužbe z virus COVID- 19 že sproščajo, je trenutno
še vedno prepovedano izvajanje športnih prireditev in javno zbiranje. Skladno s tem je
pričakovati, da bodo morali letošnji seminarji potekati preko video konference. Najbolje bi bilo,
da posamezne panoge pripravijo svoj sklop vsebine, imetnike licence se razdeli na več skupin,
da se omogoči interaktivno sodelovanje vseh. Zastavlja se sicer vprašanje, koliko informacij in
znanja bodo posamezniki pridobili s takim načinom izobraževanja, saj je preverjanje znanja
težko izvedljivo.
Ker bodo prve dirke zagotovo v aprilu (velika večina bo šla na WRC Croatia), je potrebno z
oblikovanjem vsebin in organizacijo predavateljev pričeti čimprej, da bomo pravočasno izvedli
izobraževanje.
Ravno tako se odpira vprašanje ali bi morali izvesti praktičen del izobraževanja pred
sodelovanjem na WRC Croatia.
Po razpravi se prisotni strinjajo, da je najbolj smiselno k sodelovanju povabiti direktorje panog
in njihove namestnike, da pripravijo vsebino za svoje področje.
SKLEP 4: Svet ŠF sprejme sklep, da se k sodelovanju povabi vse direktorje panog, naj
pripravijo gradivo za seminar s svojega področja, pripravljeno vsebino bodo predstavili na
izobraževanju, ki bo izvedno preko videokonference.

K točki 5
Izpostavi se problem pridobivanja novih športnih funkcionarjev. Pripadniki mlajše generacije se
stežka odločijo, da bodo svoj prosti čas zapolnili z sodelovanjem na dirkah. Veliko je tudi
zaposlenih v takih panogah gospodarstva, da si prostih vikendov ne morejo privoščiti. Večina
aktivnih športnih funkcionarjev sodeluje na dirkah zaradi ljubezni do avto športa in ne zaradi
dodatnega zaslužka.
Veliko upanje je sedaj marketing Zveze za Avtošport AŠ2005, ki bi lahko dvignili raven
prepoznavnosti avtošporta v Sloveniji. Veliko bo prikazanega na televiziji, predstavljeno na
radijskih postajah, objavljeni bodo članki v različnih vrstah publikacij in še naprej na družbenih
omrežjih.
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Peter Marc obvesti, da smo na Fundacijo za šport oddali vlogo za sofinanciranje dogodka, ki bi
ga izvedli na ponovno odprtem območju poligona Gaj. S tem bi pritegnili tako voznike, športne
funkcionarje in morda tudi nove sponzorje, ki bi dvignili avto šport na višji nivo in ga približali
množici.
Seja se sklene z lepo mislijo in občutkom, da je nova sestava Sveta ŠF oblikovana s člani, ki bodo
veliko doprinesli k napredku vloge športnih funkcionarjev na dirkah.
Vsi člani so obljubili, da bodo pomagali po svojih najboljših močeh in bodo k vzajemnemu
sodelovanju pozvali tudi svoja društva.
Svet ŠF je organ imenovanih posameznikov, ki skrbijo za pravice in dolžnosti vseh športnih
funkcionarjev, zato je temeljno zavedanje, da jim je Svet na voljo.
SKLEP 5: Svet ŠF sprejme sklep, da bo aktivno pomagal pri pripravi promocij avto športa in
pridobivanju novih članov preko načrtovanih aktivnosti, ki bodo izvedene, če bodo za to dani
pogoji.

Seja je bila zaključena ob 18.45.

Zapisala: Katja Ješe
Predsednica Sveta ŠF
Darja Kraševec

Ljubljana, 11. 2. 2021
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