Smučarska zveza Slovenije –

Ljubljana, 11. 6. 2020

Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

ZAPISNIK
39. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v četrtek, 11.
6. 2020 v prostorih SZS v Ljubljani.

Začetek seje ob 15.00.

Ugotovitev prisotnosti
Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Luka Steiner, g. Uroš Kalan, g. Samo
Štante, dr. Blaž Lešnik, g. Roman Vidovič, g. Blaž Repinc, g. Roman Beznik, g. Franc
Horvatiček, g. Rajko Pintar in g. Ljubo Jasnič (od 15.04).
Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Iztok Klančnik.
Prisotni člani brez glasovalne pravice: g. Jernej Damjan.
Opravičeno odsotni člani IO brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič.
Drugi vabljeni prisotni: dr. Franci Petek – direktor SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO
SZS, ga. Katja Gril – vodja finančno-računovodske službe SZS, g. Tomaž Šušteršič – direktor
zavoda SLOSKI, g. Tomi Trbovc – zunanji sodelavec za odnose z javnostmi 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 11 glasovi sklepčna.
G. Iztok Klančnik je za glasovanje pooblastil dr. Blaža Lešnika.
G. Smrekar je predlagal, da dnevni red na začetku dopolnimo s točko Spomin na dr. Janeza
Kocijančiča ter pod točko razno potrditev sprememb Poslovnika o delovanju Zbora za biatlon pri
Smučarski zvezi Slovenije, potrditev sprememb Poslovnika o delu organov panoge za alpsko
smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije in včlanitev novega kluba.
Ob 15.04 se je seji pridružil g. Ljubo Jasnič. Na seji je prisotnih 12 glasov.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Spomin na dr. Janeza Kocijančiča
3. Pregled in potrditev zapisnikov 32. redne ter 33., 34., 35., 36., 37. in 38. dopisne seje IO
SZS
4. Seznanitev z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2019/20
5. Proračuni panog za sezono 2020/2021
6. Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi SZS za poslovno leto 2019
7. Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Center Pokljuka d.o.o. za
poslovno leto 2019
8. Imenovanje predstavnika SZS v Mednarodno smučarsko zvezo FIS
9. Poročila Organizacijskih komitejev:
-

OO Pokljuka

-

OK Zlata lisica Maribor

-

OK Pokal Vitranc Kranjska gora

-

OK Planica

-

OK Ljubno

-

OK Rogla

-

Svetovni pokal alpskih smučarjev invalidov
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10. Sprememba Kodeksa o varovanju in zaščiti športnikov pred nadlegovanjem in zlorabo –
varen šport za vse
11. Spremembe in dopolnitve pravilnikov ZUTS
12. Predlog prejemnikov priznanj SZS za leto 2020
13. Članarina za sezono 2020/2021
14. Razno
-

Potrditev sprememb Poslovnika o delovanju Zbora za biatlon pri Smučarski zvezi

Slovenije - Združenju smučarskih panog
-

Potrditev sprememb Poslovnika o delu organov panoge za alpsko smučanje pri

Smučarski zvezi Slovenije – Združenje smučarskih panog
-

Včlanitev novega kluba

SKLEP IO SZS št. 189: Sprejme se predlagani dnevni red 39. redne seje IO SZS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 2

Spomin na dr. Janeza Kocijančiča

G. Smrekar je prisotne nagovoril, da z minuto molka počastimo nedavno preminulega člana IO
SZS in Podpredsednika mednarodne smučarske zveze FIS dr. Janeza Kocijančiča.
Na glasovanje je dal sklep, da se v skladu s 13. členom Statuta SZS, Skupščini SZS predlaga,
da se posthumno dr. Janeza Kocijančiča imenuje za častnega predsednika Smučarske zveze
Slovenije.
SKLEP IO SZS št. 190: IO SZS v skladu s 13. členom Statuta SZS Skupščini SZS predlaga, da
se posthumno dr. Janeza Kocijančiča imenuje za častnega predsednika Smučarske zveze
Slovenije.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Predlagal je tudi, da Smučarska zveza Slovenije podpre Predlog za poimenovanje trga ali ulice
po dr. Janezu Kocijančiču, Komisiji za poimenovanje naselij Mestne občine Ljubljana.
SKLEP IO SZS št. 191: Smučarska zveza Slovenije podpre Predlog za poimenovanje trga ali
ulice po dr. Janezu Kocijančiču, Komisiji za poimenovanje naselij Mestne občine Ljubljana.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
V naslednjih dneh bomo družini dr. Kocijančiča predali žalno knjigo, ki je bila odprta na
Smučarski zvezi Slovenije in vsa sožalna sporočila, ki smo jih prejeli na SZS.
Dodal je še, da je prepričan, da prisotni delite mnenje, da smo izgubili ne le izjemnega športnega
funkcionarja, temveč predvsem velikega človeka. Poskrbeli bomo, da spomin nanj ne bo
ugasnil.

Ad 3

Pregled in potrditev zapisnikov 32. redne ter 33., 34., 35., 36., 37. in 38. dopisne

seje IO SZS
Predstavi: g. Enzo Smrekar
Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in
potrdi zapisnike 32. redne ter 33., 34., 35., 36., 37. in 38. dopisne seje IO SZS.
SKLEP IO SZS št. 192: Zapisnike 32. redne ter 33., 34., 35., 36., 37. in 38. dopisne seje IO SZS
se potrdi.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 4

Seznanitev z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2019/20

Predstavi: g. Enzo Smrekar, ga. Katja Gril
G. Smrekar je kratko povzel nastope športnikov: sezono je zaznamoval predčasen konec z
razglasitvijo epidemije koronavirusa. Kljub temu je bila sezona rezultatsko zelo uspešna, saj so
naši športniki uspešno nastopali na tekmovanji najvišjega ranga. Na svetovnem pokalu je bilo
doseženih 27 uvrstitev na stopničke, od tega 5 zmag (Anamarija Lampič 2x, Žan Kranjec, Peter
Prevc in Jure Aleš). Uspešno delo pri mladih se je pokazalo tudi z rezultati na mladinskih
svetovnih prvenstvih, kje smo dosegli 7 medalj (1x alpsko smučanje, 2x biatlon in 4x smučarski
skoki) ter 2 medalji na Mladinskih olimpijskih igrah (1x alpsko smučanje, 1x smučarski skoki).
Ga. Gril je pojasnila, da je zaradi odpovedi dveh večjih tekmovanj, SZS poslovala negativno.
Učinek epidemije na prihodke je minimalno 1,6 MIO EUR. To ni neposreden vpliv na poslovni
izid, saj smo 11. 3. 2020 ustavili sezono oz. programe. Sponzorji se niso odločili za znižanja
pogodbenih vrednosti, so se pa prilagodila izplačila nagrad. Še vedno se opaža trend nižanja
javnih virov. Pri panogah alpsko smučanje in smučarski skoki se pozna izpad TV pravic zaradi
odpovedi tekmovanj. Panoge, ki so poslovale negativno, morajo v novi sezoni izgube vključiti v
načrte za novo sezono.

G. Zagorc je pojasnil, da se je 10. 6. 2020 s poslovnimi rezultati seznanil tudi NO SZS. Z vidika
NO SZS je potrebno, da poslovodstvo še naprej izvaja nadzor nad porabo sredstev.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 193: IO SZS se je seznanil z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2019/20.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 5

Proračuni panog za sezono 2020/2021

Predstavi: g. Enzo Smrekar, ga. Katja Gril
G. Smrekar je pojasnil, da je bila pretekla sezona težka zaradi odpovedi domačih tekmovanj.
Vse stroške, povezane z organizacijo, smo že naredili in se kažejo v poslovnem izkazu.
Pričakovana recesija lahko pripelje tudi do odpovedi sponzorskih pogodb. Pričakuje se nižji
prihodek od dividend. Poleg tega je v novi sezoni potrebno tudi pokriti izgube iz preteklih obdobij.
Ga. Gril je predstavila finančne načrte SZS in panog za sezono 2020/2021. Pričakuje se
dosledno upoštevanje informacij s strani sponzorjev o morebitnem znižanju sponzorskih
pogodb. Prihajajoča sezona je tudi sezona svetovnih prvenstev, ki prinašajo tudi visoke stroške.
Vse panoge, razen panoge za tek na smučeh, so sledile cilju, to je pokrivanje izgube iz preteklih
obdobij. V kolikor nam uspe realizirati prihodke, se bomo pri panogi za tek na smučeh na koncu
sezone soočali z likvidnostnimi težavami.
G. Beznik je pojasnil, da ne drži, da panoga tek na smučeh ne znižuje preteklih bremen, saj
vsako leto znižuje vrednost programov. Predlaga, da se proračun potrdi. Planirani so minimalni
odhodki, panoga bo stremela k povečanju prihodkov in nižanju stroškov. Če želimo ohraniti tek
na smučeh, je načrtovani načrt minimum, ki je potreben za delovanje panoge. Nerealno je
pričakovati, da bo panoga lahko pokrila 230.000 EUR v prihodnji sezoni.
G. Smrekar je odprl razpravo. V razpravi so sodelovali g. Smrekar, g. Beznik, ga. Gril, g. Jasnič.
G. Smrekar je članom IO SZS predlagal, da si za premislek in uskladitev proračuna panoge tek
na smučeh vzamejo še teden dni časa, saj lahko pristop, ki ne pokriva izgub iz preteklosti, lahko
ogrozi delovanje cele SZS.
SKLEP IO SZS št. 194: IO SZS potrjuje vse proračune panog za sezono 2020/2021, razen
panoge za tek na smučeh. Proračun panoge za tek se še enkrat pregleda in uskladi s
predsednikom panoge in podpredsednikoma SZS in se ga korespondenčno potrdi naknadno.

Za: 10
Proti: 1 (R. Beznik)
Vzdržani: 1 (L. Jasnič)
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Ad 6

Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi SZS za poslovno leto 2019

Predstavi: g. Enzo Smrekar, ga. Katja Gril
Ga. Gril je pojasnila, da je SZS poslovno leto 2019 zaključila z 44.000 EUR presežka prihodkov
nad odhodki. Zaradi dobrih gospodarskih razmer v letu 2019 na trgu je opazna rast prihodkov.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 195: IO SZS se seznani z nerevidiranimi računovodskimi izkazi SZS za
poslovno leto 2019.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 7

Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Center Pokljuka d.o.o.

za poslovno leto 2019
Predstavi: g. Enzo Smrekar, ga. Katja Gril
Ga. Gril je pojasnila, da je v poslovnem letu 2019 družba zopet delovala negativno. Glavni razlog
je, da tekmovanje svetovnega pokala ni bilo organizirano v koledarske letu, ampak meseca
januarja 2020. Ugotavlja se, da družba ne prinaša željenega donosa.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 196: IO SZS se seznani z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe
Center Pokljuka d.o.o. za poslovno leto 2019.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 8

Imenovanje predstavnika SZS v Mednarodno smučarsko zvezo FIS

Predstavi: dr. Franci Petek
V skladu s 24. členom Statuta SZS in s pozivom Mednarodne smučarske zveze (FIS) je
potrebno imenovati delegate v organe FIS za naslednje dveletno obdobje. Ker je FIS kongres
trenutno preložen, datum izvedbe pa še ni znan, se bo predloge poslalo na FIS, ko bomo za to
pozvani.
Dr. Petek je pojasnil, da smo predstavnike SZS v odbor in pododbore FIS že imenovali, potrebno
je predlagati tudi člana v pododbora za Para Snow Sport.

G. Trbovc je ponovno opozoril, da bo seznam, ki ga je IO SZS potrdil, zavrnjen, saj se ne
upošteva enakosti spolov.
G. Smrekar je poudaril, da strokovne službe najdejo rešitev za zagotovitev kvot.
SKLEP IO SZS št. 197: IO SZS potrjuje g. Romana Jakiča kot predstavnika SZS v »SubCommittee for Para Snow Sport« pri FIS za naslednje dveletno obdobje.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

SKLEP IO SZS št. 198: IO SZS nalaga panogam, da upoštevajo pravila FIS ter navodila
direktorja SZS in v organe FIS imenujejo kandidate na podlagi uravnoteženja spolov. Panoge
sezname pripravijo v enem tednu po pozivu direktorja SZS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 9

Poročila Organizacijskih komitejev

G. Smrekar je poudaril, da so bila vsa organizirana tekmovanja izvedena na najvišjem nivoju ter
izrekel pohvalo vsem organizatorjem.
SKLEP IO SZS št. 199: IO SZS se je seznanil s poročili organizacijskih komitejev
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP IO SZS št. 200: IO SZS potrjuje predlog sestave OO Pokljuka za pripravo in izvedbo
IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 Pokljuka. OO Pokljuka se dopolni s predstavnikom
SZS za nadzor nad finančnim poslovanjem.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP IO SZS št. 201: IO SZS kot člana SZS za nadzor na finančnim poslovanjem OO Pokljuka
predlaga g. Luka Steinerja.
Za: 11
Proti: 0
Vzdržani: 1 (L. Steiner)
SKLEP IO SZS št. 202: IO SZS potrjuje predlog sestave OK Pokal Vitranc za pripravo in izvedbo
60. Pokala Vitranc 2021.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
SKLEP IO SZS št. 203: IO SZS potrjuje predlog sestave OK Ljubno za pripravo in izvedbo
Svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske 2021.
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Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

G. Pintar je izpostavil, da se v prihodnji sezoni pokrivata tekmovanji na Rogli in v Mariboru, kar
predstavlja slabo voljo pri nekaterih sponzorjih. Predlaga, da se pod vodstvom direktorja SZS,
sestanejo organizatorji tekmovanj, kot je bilo že v preteklosti.

G. Trbovc je pojasnil, da se moramo zavedati, da imamo sedem tekem svetovnega pokala v
sedmih koncih tedna in se podvajanju terminov ne bomo mogli izogniti. Panoge morajo v
pod/odborih FIS doseči, da se termini ne pokrivajo.

Ad 10 Sprememba Kodeksa o varovanju in zaščiti športnikov pred nadlegovanjem in
zlorabo – varen šport za vse
Predstavi: dr. Franci Petek
IO SZS je na 26. seji s sklepom št. 129 (4. 7. 2019) potrdil ustanovitev začasnega delovnega
telesa za pripravo Kodeksa. Vsebino in zaupnika športnikov je IO SZS potrdil na 36. dopisni seji
(27. 2. 2020). Predlaga se spremembe v 4. in 5. členu Kodeksa.
Dr. Petek je pojasnil, da gre le za malenkostni popravek, ki se nanaša na dosegljivost zaupnika.
SKLEP IO SZS št. 204: IO SZS potrjuje spremembe Kodeksa o varovanju in zaščiti športnikov
pred nadlegovanjem in zlorabo – varen šport za vse.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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SKLEP IO SZS št. 205: IO SZS se je seznanil z delom začasnega delovnega telesa za pripravo
Kodeksa. V skladu z 12. členom Poslovnika IO SZS razrešuje začasno delovno telo.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 11 Spremembe in dopolnitve pravilnikov ZUTS
Predstavi: dr. Blaž Lešnik
Dr. Lešnik je pojasnil, da je pravilnika je sprejel in potrdil Zbor delegatov ZUTS na redni seji dne
3. 6. 2020. V skladu s 24. členom Statuta SZS mora isto vsebino potrjenih sklepov Zbora
delegatov ZUTS Slovenije potrditi tudi IO SZS. Spremembe in dopolnitve so usklajene z
Delegirano uredbo Komisije (EU) z dne 14. 3. 2019 o uvedbi skupnega preizkusa
usposobljenosti za učitelje smučanja na podlagi člena 49b Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta 2005/36/ES z dne 7. 9. 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij, in Zakonom o športu
(Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 ).
SKLEP IO SZS št. 206: IO SZS potrjuje spremembe Pravilnika o licenciranju strokovnih
smučarskih kadrov vseh pojavnih oblik smučanja in Pravilnika o organizaciji in poteku
programov usposabljanja.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 12 Predlog prejemnikov priznanj SZS za leto 2020
Predstavi: g. Tomi Trbovc

Stopničke 20192020

Kipec Bloškega
smučarja
Klub

Svetovni pokal
Alpsko smučanje
Žan Kranjec
Meta Hrovat
Smučarski skoki
Timi Zajc
Peter Prevc
Anže Lanišek
Žiga Jelar
Ema Klinec
Nika Križnar
Ekipno moški
Ekipno ženske

SD Novinar
ASK Kranjska Gora

SSK Ljubno BTC
SK Triglav Kranj
SSK Mengeš
SK Triglav Kranj
SSK Alpina Žiri
SSK Alpina Žiri

Tek na smučeh
Anamarija Lampič

TSK Triglav Kranj

Telemark
Jure Aleš

TK Kranj

Mladinsko svetovno Plaketa SZS
prvenstvo
Alpsko smučanje
Neja Dvornik

SK Dvornik Transport

Biatlon
Alex Cisar
Lovro Planko

TSK Triglav Kranj
SK Ihan
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Smučarski skoki
Mark Hafnar
Moška ekipa
Ženska ekipa
Mešana ekipa

SK Triglav Kranj

Kipec Bloškega smučarja
za delo v športu
Drago Bahun
Primož Finžgar
dr. Milan Žvan

SKLEP IO SZS št. 207: IO SZS potrjuje predlog prejemnikov priznanj SZS za leto 2020.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
Ad 13 Članarina za sezono 2020/2021
Predstavi: dr. Franci Petek
Predlaga se višina članarine za prihodnjo sezono, ki je enaka, kot v zadnjih sezonah.
SKLEP IO SZS št. 208: IO SZS potrjuje višino članarine 25,00 EUR za sezono 2020/2021.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 14 Razno
Predlaga se sprememba poslovnikov panog pod okriljem SZS, in sicer na način, da bodo
omogočali sklic in izvedbo sej organov posameznih panog s pomočjo uporabe elektronskih
sredstev komuniciranja.
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-

Potrditev sprememb Poslovnika o delovanju Zbora za biatlon pri Smučarski zvezi
Slovenije - Združenju smučarskih panog

Predlagana sprememba Poslovnika biatlona – doda se 2. odstavek 22. člena, ki se glasi:
»Seje se lahko izjemoma iz objektivnih razlogov ali potrebe po nujnem sprejetju sklepov,
izvedejo z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja, ki verodostojno izražajo voljo članov,
brez fizične prisotnosti članov. Udeležba in glasovanje sta odvisna samo od zahtev in omejitev,
ki so potrebne za ugotavljanje identitete članov ter varnega elektronskega komuniciranja in do
mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.«
SKLEP IO SZS št. 209: IO SZS potrjuje spremembe Poslovnika o delovanju Zbora za biatlon
pri Smučarski zvezi Slovenije.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

-

Potrditev sprememb Poslovnika o delu organov panoge za alpsko smučanje pri
Smučarski zvezi Slovenije – Združenje smučarskih panog

Predlagana sprememba Poslovnika alpskega smučanja – doda se 4. odstavek 33. člena, ki se
glasi: »Seje se lahko izjemoma iz objektivnih razlogov ali potrebe po nujnem sprejetju sklepov,
izvedejo z uporabo elektronskih sredstev komuniciranja, ki verodostojno izražajo voljo članov,
brez fizične prisotnosti članov. Udeležba in glasovanje sta odvisna samo od
zahtev in omejitev, ki so potrebne za ugotavljanje identitete članov ter varnega elektronskega
komuniciranja in do mere, sorazmerne za uresničitev tega cilja.«
SKLEP IO SZS št. 210: IO SZS potrjuje spremembe Poslovnika o delu organov panoge za
alpsko smučanje pri Smučarski zvezi Slovenije.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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-

Včlanitev novega kluba

Dr. Lešnik je pojasnil, da je Zbor delegatov ZUTS Slovenije na svoji redni seji, ki je bila v sredo,
3. 6. 2020 pod zaporedno številko 10 dnevnega reda - Sprejem novih osnovnih organizacij v
ZUTS Slovenije na podlagi poročila sekretariata ZUTS Slovenije, ki je obravnaval prošnjo SK
GORICA, Nova Gorica za včlanitev v ZUTS Slovenije, ter soglasno potrdil predlog Sekretariata
ZUTS Slovenije, da izpolnjuje pogoje za včlanitev.
V skladu z 11. členom Statuta SZS se predlaga potrditev članstva na IO SZS.
SKLEP IO SZS št. 211: IO SZS potrjuje, da se Smučarski klub Gorica kot redni član
Smučarske zveze Slovenije vključi v delovanje ZUTS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila zaključena ob 16.21.

Zapisal:
Tomaž Verdnik,
Vodja glavne pisarne

Dr. Franci Petek,
Direktor SZS

Enzo Smrekar,
Predsednik SZS
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