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

2. seja Sveta športnih funkcionarjev (ŠF) je bila v ponedeljek, 1.3.2021, s pričetkom ob 17:00 uri v
prostorih AŠ 2005.
Prisotni člani Sveta ŠF: Marko Kos, Darja Kraševec, Miro Lipičar (zoom), Boštjan Movh, Dane Trček
Upravičeno odsotni: Rok Jelen
Ostali prisotni: Peter Marc (zoom) , Katja Ješe
Sejo je vodila predsednica Sveta ŠF AŠ 2005Darja Kraševec.

Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje Sveta ŠF
2. Redno letno izobraževanje ŠF
3. Priprava poslovnika in pravil
4. Predlogi in pobude

AD - 1
Zapisnik 1. Seje je bil poslal članov v pregled. Nanj ni bilo podanih pripomb, zato se je zapisnik potrdil.
D. Kraševec je preletela sprejete sklepe 1. seje in povzela, da so bili izpeljani. Svet je sodeloval pri
določitvi zneskov pristojbin in taks za licence 2021 in dosegel vsaj delno znižanje višini zneskov.

Sklep 1: Svet ŠF sprejme in potrdi zapisnik 1. seje.

AD – 2
D. Kraševec je predlagala, da bi se v oblikovanje izobraževanja vključilo tudi vodstvo. Z dopisi bi se
pozvalo direktorje panog, da pripravijo 10-minutno predstavitev na posamezno panogo. Pri rally in
GHD bi morda morali razširi vsebino na več minut, saj je v teh panogah največ novosti na področju
varnosti in tehničnih pravil.
Rok za oddajo pripravljenega gradiva in oblikovanje seminarja bi bil konec marca, aprila pa bi lahko
izvedli izobraževanja po skupinah preko videokonference - zoom. Trenutno je zakupljena licenca za do
100 udeležencev.
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P. Marc predlaga snemanje celotnega seminarja. Posnetek se lahko nato uporabi za zamudnike,
interno uporabo po društvih ali pa se kasneje lahko pogleda kaj za nazaj, če je potreba.
Da ne bi prišlo do motenja med seminarjem, se udeležencem naroči, da preko »pogovora« postavijo
vprašanje, na katerega predavatelj lahko potem odgovori ali pa se mu da ob koncu možnost postavitve
vprašanja v živo, če bo to potrebno.
B. Movh je predlagal, naj se testi za preverjanje znanja razdelijo med društva že prej, da bi morda lahko
sproti reševali test in še kaj vprašali, če ne bi razumeli.
Teste bi nato društva zbrala in dostavila na AŠ 2005, kar bi bilo dokazilo, da so se posamezniki udeležili
seminarja, kajti evidentiranje je drugače nemogoče preko videa. Komisija za pregled testov naj bo
oblikovana znotraj vsakega kluba ločeno in naj poskrbi za pregled ter morebitne dodatne inštrukcije s
posamezniki, ki ne bodo opravili pisnega dela uspešno.
Izobraževanje bi zajemalo splošni del, varnost in specifikacijo panog.
D. Kraševec predlaga, da bi bil rok 15. marec za oddajo gradiva.
Za panogo, ki nima veliko zahtevnih pravil in je morda še dokaj nova, kot je na primer digitalno
dirkanje, lahko vseeno predsednik te panoge pripravi splošno predstavitev na to temo, da se približa to
panogo tudi ostalim.
Test bi tako zajemal približno 5 vprašanj na panogo in pa seveda malo več za splošni del in varnost.

Sklep 2: Svet ŠF sprejme sklep, da s pozove direktorje panog k oddaji gradiva za izobraževanje ŠF.
Sklep 3: Svet ŠF sprejme sklep, da bo potekalo izobraževanje preko videokonference, če ne bodo
razmere dopuščale osebnih stikov in zbiranja večjega števila na enem mestu.
Sklep 4: Svet ŠF sprejem sklep, da se izdela vprašalnik, ki ga posamezniki lahko izpolnijo že med
samimi predavanji. Testi se bodo hranili na AŠ kot dokazilo, da se je posameznik udeležil seminarja.

AD - 3
D. Kraševec povzame, da je Poslovnik Sveta ŠF že star, oziroma ni bil nikoli niti v uporabi, zato predlaga,
da se izdela posodobljena različica.
K. Ješe je poslala vsem članom osnutek Poslovnika Sveta ŠF v pregled in dopolnitev.

Sklep 3: Svet ŠF sprejme sklep, da se v kratkem izdela nov Poslovnik Sveta ŠF, ki temelji na starem, ki
že nekaj let ni več v uporabi.
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AD - 4
D. Kraševec vse navzoče obvesti, da je Urša Močnik, članica AMD Zvezde poslala prošnjo za sprejem v
Svet ŠF. Po razpravi se odloči, da je društvo pristojno za oddajo prošnje za svoje člane in da naj svoj
interes poskusi uskladiti z društvom. Ravno tako ima Svet ŠF že predstavnika AMD Zvezde med člani,
zato bi bilo sporno, da se doda še enega člana.
Potekala je tudi razprava na temo kilometrine in dnevnic. Predloga se, da se morda dvigne znesek
dnevnice. Ravno tako je občasno težava kilometrine, saj v primeru avtobusa le te ni.
Izpostavi se tudi problematika nekaterih športnih funkcionarjev, ki svojega dela ne opravljajo vestno.
Prihaja namreč do alkoholiziranosti, neprihoda na sodniško mesto, neupoštevanje pravil dela na
progi,…
Poraja se vprašanje, ali lahko posameznik poda predlog na društvo, na Svet ŠF, da se v takih primerih
sproži disciplinski postopek AŠ 2005.

Sklep 4: Svet ŠF sprejme sklep, da se prošnji Urše Močnik ne ugodi. Pozove se jo, da svoj interes
posreduje svojemu društvu in le to lahko poda prošnjo nato na Svet ŠF.

Seja se je zaključila ob 18.30 uri.

Zapisala: Katja Ješe

Ljubljana, 1.3.2021
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