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Smučarska zveza Slovenije –      Ljubljana, 5. 6. 2019 

Združenje smučarskih panog 

Izvršilni odbor 

 

 

Z A P I S N I K 

24. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v sredo,  5. 

6. 2019 v prostorih SZS v Ljubljani. 

 

 

Začetek seje ob 16. uri. 

 

 

Ugotovitev prisotnosti 

 

Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Uroš Kalan, dr. Janez Kocijančič, g. 

Ljubo Jasnič, g. Peter Zupan, g. Roman Vidovič, g. Rajko Pintar, g. Samo Štante, g. Simon Jan, 

g. Franc Horvatiček in dr. Blaž Lešnik. 

 

Prisotni člani IO brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič in g. Jernej Damjan.   

 

Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Iztok Klančnik.  

 

Drugi vabljeni prisotni: dr. Franci Petek – direktor SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO 

SZS, ga. Katja Gril – vodja finančne službe SZS, g. Tomaž Šušteršič – OO Pokljuka, g. Tim 

Farčnik – OO Pokljuka, g. Tomi Trbovc – zunanji sodelavec za odnose z javnostmi, g. Primož 

Finžgar – OK Planica, g. Luka Steiner – Športna loterija, g. Janez Ožbolt – vodja panoge za 

biatlon pri SZS in predstavniki medijev.  

 

Zapisnikar: Tomaž Verdnik, vodja glavne pisarne 
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Ad 1 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 12 glasovi sklepčna.  

 

G. Iztok Klančnik je za glasovanje pooblastil g. Uroša Kalana. 

 

G. Smrekar je prisotnim predstavil predlog dnevnega reda in predlagal dopolnitve: pod peto 

točko poročilo Svetovnega prvenstva alpskih smučarjev invalidov, pod deveto točko se doda 

Pravilnik o organizaciji in poteku programov usposabljanja ter pod deseto točko Pravilnik o 

pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v smučarskih skokih in NK. Pod točko razno 

predlaga informacijo o volitvah novega predsednika v panogi za biatlon ter predstavitev in 

potrditev drugega podpredsednika SZS.  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 22. redne ter zapisnika 23. dopisne seje IO SZS 

3. Seznanitev z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2018/19 

4. Proračuni panog za sezono 2019/2020 

5. Poročila Organizacijskih komitejev:  

- OO Pokljuka 

- OK Zlata lisica Maribor 

- OK Pokal Vitranc Kranjska gora 

- OK Planica 

- OK Ljubno 

- OK Rogla 

- OK Krvavec 

- Svetovno prvenstvo alpskih smučarjev invalidov  

6. Seznanitev IO SZS s sklicem Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom 

7. Seznanitev IO SZS z zaključkom primera Teja Gregorin  

8. Pravilnik o članstvu SZS 

9. Pravilnik o organizaciji in poteku programov usposabljanja  

10. Pravilnik o pravicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v smučarskih skokih in NK  



   

3 

11. Članarina za sezono 2019/2020 

12. Včlanitev novega kluba: 

- SD Gače 

- ŠD Oktan 

13. Razno 

- Informacija o volitvah novega predsednika v panogi za biatlon 

- Predstavitev in potrditev drugega podpredsednika SZS. 

 

SKLEP IO SZS št. 111: Sprejme se predlagani dnevni red 24. redne seje IO SZS. 

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika 22. redne ter zapisnika 23. dopisne seje IO SZS 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

 

Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in 

potrdi zapisnika 22. redne ter 23. dopisne seje IO SZS. 

 

SKLEP IO SZS št. 112: Zapisnika 22. redne ter 23. dopisne seje IO SZS se potrdi.  

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad 3 Seznanitev z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2018/19 

Predstavi: g. Enzo Smrekar, ga. Katja Gril 

 

 

G. Smrekar je povzel, kako se je sezona odvila. Najprej je čestital in se zahvalil vsem za trud in 

pomoč. To je daleč najboljša sezona v zadnjih letih, saj je izid sezone pozitiven. Presežkov 

odhodkov nad prihodki ni. Panoge so v večjem deležu pokrile minuse pretekle sezone, tako da 

sezono začenjamo s pozitivno nulo. Panoge sledijo cilju IO SZS, da se mora v naslednjih dveh 



   

4 

sezonah sanirati likvidnostna situacija, prav tako so realizirale prihodke in odhodke v višjih 

vrednostih, kot so načrtovale. SZS oz. panoge  morajo skrbeti za dosledno izvajajo določil 

sponzorskih pogodb in s tem znižati tveganja, da bi zaradi kršitev prišlo do sankcij sponzorjev 

oz. do morebitne prekinitve oz. ne podaljšanja pogodbe 

 

Razprave ni bilo.   

 

SKLEP IO SZS št. 113: IO SZS se je seznanil z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2018/19. 

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad 4 Proračuni panog za sezono 2019/2020 

Predstavi: g. Enzo Smrekar, ga. Katja Gril 

 

G. Smrekar je pojasnil, da je poslovni načrt za novo sezono usklajen s panogami. V načrtu se 

ustvarja rezerva za pokrivanje dolgov iz naslova posojil in saniranja likvidnostih težav. Cilj še 

vedno ostaja nadaljevanje razdolževanja, zato morajo vse panoge poslovati pozitivno. 10 % 

vrednosti prihodkov mora biti namenjeno za oblikovanje rezerv. Panoge morajo najti notranje 

rezerve na strani odhodkov in poskrbeti za izboljšanje organizacije dela in porabe sredstev. 

Domača svetovna prvenstva in tekme svetovnega pokala morajo biti organizirane z namenom 

trajnostnega razvoja panog, športnikom omogočiti pred domačimi navijači vrhunce njihovih 

karier, predvsem pa motivirati nove rodove mladih športnikov. 

 

Razprave ni bilo.  

 

SKLEP IO SZS št. 114: IO SZS IO SZS potrjuje proračune panog za sezono 2019/2020. 

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 
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Ad 5 Poročila Organizacijskih komitejev 

Predstavi: predstavniki OK 

 

Vsa poročila OKjev so bila pravočasno poslana. G. Smrekar je predlagal, da predstavniki OKjev 

podajo kratke povzetke.  

 

G. Farčnik in g. Šušteršič sta podala poročilo o delu OO Pokljuka. To je bila uvodna tekma 

Svetovnega pokala v pretekli sezoni. V šestih dneh je bilo izvedenih osem tekem, kar je bil dober 

test za SP 2021. Tekmovanja so bila zelo dobro obiskana, sodelovalo je 32 držav. Glede na to, 

da je bila to prva tekma v sezoni, je imel organizator kar precej težav s snegom, tako da brez 

deponije izvedba ne bi bila mogoča.  

Poročilu je priložen tudi predlog OO Pokljuka 2019/2020.  

 

G. Finžgar je povzel ključne ugotovitve poročila o delu OK Planica. Obisk tekmovanj je bil letos 

večji, kot na lanski prireditvi. Izvedena je bila tudi anketa, v kateri so obiskovalci pohvalili 

organizacijo prireditve. Prav tako je organizacijo pohvalila tudi FIS.  

Poleg tekmovanj svetovnega pokala, je OK Planica organiziral tudi več tekmovanj nižjega ranga, 

ki predstavljajo strošek 200.000 EUR, vendar se to jemlje kot promocijo nordijskega športa.  

Glede na to, da bo v naslednji sezoni potekal tudi Svetovni pokal v teku na smučeh, se predlaga 

razširitev OK z dvema dodatnima članoma. Predlog so člani prejeli z gradivom. 

 

G. Pintar je povzel poročilo OK Ljubno. Letos so bile izvedene tri tekme, poleg dveh posameznih 

še ekipno tekmovanje. Tekme so bile finančno pokrite, službe za marketing so odlično opravile 

svoje delo. Prireditev je bila uspešna tudi s tekmovalnega pogleda, saj so slovenska dekleta 

dosegle dvoje stopničke. Prireditev je bila tudi zelo dobro obiskana. V naslednji sezoni bosta na 

sporedu dve tekmi, posamična in ekipna.  

Poročilu je priložen tudi predlog OK Ljubno 2020. 

 

G. Štante je povzel poročilo OK Rogla. Izvedba tekmovanj Svetovnega pokala je bila na visokem 

nivoju. Po vzoru te tekme, je organizator izvedel še MSP.  

Zaradi prestrukturiranja Uniorja na zahtevo države, se je moral turistični del osamosvojiti v obliki 

podjetja Unitur, ki ni zmožen zagotavljati dovolj sredstev za tekmo. Zato je izrazil skrb, da 

organizator ne bo uspel izvesti tekme, kljub temu, da je tekmovanje v koledarju za naslednjo 

sezono.  
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G. Horvatiček je povzel poročilo o organizaciji tekmovanj Svetovnega pokala v telemark 

smučanju na Krvavcu. Organizator je prejel pohvalo, kot najbolj organiziran Svetovni pokal do 

sedaj. Sodelovanje z RTC Krvavec je bilo na zelo visokem nivoju.  

 

G. Jakič je povzel poročilo o organizaciji Svetovnega prvenstva alpskih smučarjev invalidov v 

Kranjski Gori in Trbižu. Na prvenstvu so sodelovani športniki 28 držav. Organizator je uspel 

pridobiti častno predsedstvo predsednika RS, g. Boruta Pahorja. Organizator tudi v prihodnje 

pričakuje pomoč SZS pri neposrednem prenosu tekmovanj v prihodnosti, saj mednarodni Para 

olimpijski komite zagotavlja produkcijo, signal je brezplačen.  

 

Predsednik odpre razpravo. G. Jasnič je pojasnil, da je Zbor za skoke in NK obravnaval poročilo 

OK Planica. Imel je kritiko na Modro kartico oz. da članska izkaznica omogoča vstop le za en 

tekmovalni dan, v povezavi s klubi je izrazil skrb, da klubskih prostovoljcev ne bo več v Planico. 

Glede predloga novih dveh članov OK Planica ga je zanimalo, če to pomeni, da bo le en OK v 

Planici skrbel za vse prireditve.  

 

G. Smrekar je pojasnil, da bi se v najkrajšem možnem času sestali in uskladili obliko OK. Poleg 

tekmovanj svetovnega pokala, OK Planica organizira tudi druga tekmovanja nižjega ranga. 

Predlaga, da se predlog razširitve OK Planica potrdi na naslednji seji, tako da se najprej opravi 

razgovor.   

 

Po razpravi so bili sprejeti 

SKLEP IO SZS št. 115: IO SZS se je seznanil s poročili organizacijskih komitejev. 

SKLEP IO SZS št. 116: IO SZS potrjuje sestavo OO Pokljuka. 

SKLEP IO SZS št. 117: IO SZS potrjuje sestavo OK Pokal Vitranc. 

SKLEP IO SZS št. 118: IO SZS potrjuje sestavo OK Ljubno. 

 

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 
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Ad 6 Seznanitev s sklicem Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom 

Predstavi: g. Enzo Smrekar, dr. Franci Petek 

 

G. Smrekar je prisotnim predstavil predlog dnevnega reda redne Skupščine SZS. Za sklic se 

predlaga 3. 9. 2019 v prostorih SZS. Predvidena je tudi manjša uskladitev Statuta SZS z določili 

Zakona o nevladnih organizacijah. 

 

Dr. Petek je pojasnil, da bo pred sklicem Skupščine še dopisna seja IO SZS, saj bo potrebno 

potrditi še glasovnico.  

 

Razprave ni bilo.  

 

SKLEP IO SZS št. 119: IO SZS se seznani s predlaganim dnevnim redom redne letne Skupščine 

SZS. 

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 7 Seznanitev IO SZS z zaključkom primera Teja Gregorin  

Predstavi: dr. Franci Petek, g. Tomi Trbovc 

 

Dr. Petek je pojasnil, da je bil postopek zelo zapleten. Po dobrem letu je primer zaključen. 

Bistveno je, da je SZS sledila ničelni toleranci kršenja protidopinških pravil.  

 

G. Trbovc je pojasnil, da je pri primeru sodeloval predvsem zaradi komunikacije, saj v takih 

primerih obstaja možnost, da je še nekdo drug lahko sokaznovan glede na komunikacijo, ki 

mora v tem primeru potekati. Primer je zaključen tudi s strani SZS, vse kazni so bile izrečene v 

skladu s podpisano pogodbo in v skladu s pravili SZS, IBU in MOK.  

 

Razprave ni bilo.  

 

SKLEP IO SZS št. 120: IO SZS se je seznanil z zaključkom primera Teja Gregorin.   

Za: 12 
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Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 8 Pravilnik o članstvu SZS 

Predstavi: dr. Franci Petek 

 

Dr. Petek je pojasnil, da je bil Pravilnik pripravljen z namenom, da se pojasni in opredeli 

tolmačenje statutarnih določil, kar se tiče članstva ter v pomoč panogam, se je izoblikoval 

Pravilnik o članstvu. Pravilnik ne gre nad določila Statuta SZS in je bil pregledan s strani pravne 

službe SZS.  

 

Za panoge velja prehodno obdobje za tiste panoge, ki imajo drugačna določila v pravilnikih o 

delovanju panog.  

 

Razprave ni bilo. 

 

SKLEP IO SZS št. 121: IO SZS potrjuje Pravilnik o članstvu SZS.    

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 9 Pravilnik o organizaciji in poteku programov usposabljanja 

Predstavi: dr. Blaž Lešnik 

 

Dr. Lešnik je pojasnil, da gre za dokument, ki podrobno opredeljuje tematiko usposabljanja 

kadrov vseh pojavnih oblik smučanja. Dopolnjen je na podlagi določil novega Zakona o športu.  

 

Razprave ni bilo.  

 

SKLEP IO SZS št. 122: IO SZS potrjuje Pravilnik o organizaciji in poteku programov 

usposabljanja ZUTS.   

Za: 12 
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Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 10 Pravilnik o pavicah in dolžnostih tekmovalcev reprezentanc v smučarskih skokih 

in NK 

Predstavi: g. Ljubo Jasnič 

 

G. Jasnič je pojasnil, da Pravilnik natančno opredeljuje endorsement in osebno blagovno 

znamko športnikov ter osebnega sponzorstva na smučeh oz. oblačilih. Pripravljen je bil v 

sodelovanju s pravno službo ter tudi s športniki.  

 

Dr. Kocijančič je pojasnil, da se na tem področju nekaj dogaja v mednarodnem prostoru in naj 

bomo izjemno pozorni. Za enkrat še nima pravnih konsekvenc za Slovenijo. Sistem 

mednarodnih in slovenskih športnih zvez je v bistvu monopol in to je v nasprotju s pravili 

Evropske unije. Doslej je MOK s pravilom 40 preprečeval športnikom kakršno koli reklamiranje 

športnikov v času Olimpijskih iger. Sodišče v Nemčiji je odločilo, da je to v nasprotju s pravnimi 

pravili. Trenutno velja samo za Nemčijo, lahko pa se zgodi, da se bo razširilo. Dani položaj 

zahteva veliko stopnjo pozornosti.  

 

V razpravi so sodelovani g. Smrekar, dr. Kocijančič, g. Damjan 

 

Po razpravi je bil sprejet 

SKLEP IO SZS št. 123: IO SZS potrjuje Pravilnik o pavicah in dolžnostih tekmovalcev 

reprezentanc v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.   

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad 11 Članarina za sezono 2019/2020 

Predstavi: dr. Franci Petek 

 

Dr. Petek je predlagal, da članarina ostane enaka, kot v pretekli sezoni.  

 

Razprave ni bilo.  

 

SKLEP IO SZS št. 124: IO SZS potrjuje višino članarine 25,00 EUR za sezono 2019/2020.   

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 12 Včlanitev novega kluba 

- SD Gače 

- ŠD Oktan 

 

Predstavi: g. Simon Jan 

 

V skladu z 11. členom Statuta SZS in sklepom Odbora, panoga za tek na smučeh predlaga, da 

se Smučarsko društvo Gače in Športno društvo Oktan kot redna člana Smučarske zveze 

Slovenije vključita v delovanje panoge tek na smučeh.   

 

Razprave ni bilo. 

SKLEP IO SZS št. 125: IO SZS potrjuje, da se Smučarsko društvo Gače in Športno društvo 

Oktan kot redna člana Smučarske zveze Slovenije vključita v delovanje panoge tek na smučeh.     

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad 13 Razno 

a) Informacija o stanju v panogi za biatlon 

G. Zupan je pojasnil, da je dosedanji predsednik panoge Marko Dolenc odstopil. Panoga je v 

skladu s Poslovnikom o delovanju panoge izpeljala postopek evidentiranja kandidatov in 

razpisala volilno sejo Zbora. Na razpis sta se javila dva kandidata. Na volilni seji sta bila prisotna 

dva predstavnika SK Loška dolina, vsak s svojim pooblastilom. Eden je imel pooblastilo 

predsednika, ki je odstopil, drugi pa pooblastilo UO kluba. Komisija je ugotovilo, da je pooblastilo 

s srani UO kluba pravilno, člani prisotnih klubov pa so zagovarjali pooblastilo predsednika kluba, 

ki je odstopil, saj je še vedno vpisan v Ajpes in je zakoniti zastopnik. Zaradi dileme je kot 

predsedujoči volilno sejo Zbora prekinil, tako da se bo seja nadaljevala, ko bo SK Loška dolina 

uredil stanje v klubi in zagotovil legitimnega predstavnika kluba. Posledica je, da Zbor še ni 

potrdil poročil in načrtov.  

 

G. Smrekar je poudaril, da bi moral biti na seji takega rizika prisoten pravnik.  

 

SKLEP IO SZS št. 126: IO SZS se je seznanil s stanjem v panogi za biatlon.     

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

b) Potrditev drugega podpredsednika SZS 

V skladu s 26. členom Statuta SZS je g. Smrekar predlagal Luka Steinerja za drugega 

podpredsednika SZS. G. Steiner je predstavnik enega največjih sponzorjev SZS, Športne 

loterije. 

 

G. Steiner se je na kratko predstavil prisotnim. Od kar pomni prostovoljno sodeluje v športu, po 

izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. V veliko čast mu je sodelovati z zvezo, ki je tako 

močno zasidrana v Sloveniji in organizacijsko uspešna.  

 

Razprave ni bilo.  

 

SKLEP IO SZS št. 127: IO SZS za drugega podpredsednika SZS potrjuje g. Luka Steinerja.      
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Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

c) Informacija s Koledarske konference FIS 

G. Smrekar je podal informacije s Koledarske konference FIS, ki je v preteklem tednu potekala 

v Cavtatu. Zaenkrat zapisnikov še nismo prejeli in bo poročilo podano naknadno. Pomembno 

pa je, da smo Slovenijo predlagali za gostitelja Koledarske konference v letu 2021. Konferenca 

bo potekala v Portorožu.  

 

d) Poročilo o pripravah na SP Planica 2023 

G. Trbovc je v skladu z dogovorom podal kratko poročilo o pripravah na SP Planica 2023. Sredi 

meseca maja je potekal prvi sestanek koordinacijske skupine v Ljubljani in Planici. Na podlagi 

tega, so v Cavtatu že potekali prvi pogovori v ožjih skupinah za posamezna področja. Vladno 

gradivo za Svetovna prvenstva 2020-2023 je že v proceduri in naj bi bilo jutri potrjeno na seji 

vlade. Prva seja OK Planica 2023 je načrtovana v mesecu septembru 2019.  

 

Dr. Kocijančič je dodal, da je bila z vidika FIS koordinacijska skupina zelo zadovoljna. Redko se 

zgodi, da se s prvega sestanka vrnejo s tako pozitivnimi vtisi.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.37.  

 

Zapisal:          

Tomaž Verdnik, 

Vodja glavne pisarne  

 

Dr. Franci Petek,  

Direktor SZS 

 

Enzo Smrekar, 

Predsednik SZS 


