Smučarska zveza Slovenije –

Ljubljana, 16. 9. 2020

Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

ZAPISNIK
43. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v sredo, 16.
9. 2020 v prostorih SZS v Ljubljani.

Začetek seje ob 16.02.

Ugotovitev prisotnosti
Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Luka Steiner, g. Uroš Kalan, g. Iztok
Klančnik, dr. Blaž Lešnik, g. Blaž Repinc, g. Roman Beznik, g. Franc Horvatiček, g. Rajko Pintar
in g. Ljubo Jasnič.
Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Roman Vidovič, g. Samo Štante.
Prisotni člani brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič, g. Jernej Damjan.
Drugi vabljeni prisotni: g. Uroš Zupan – direktor SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO SZS
(od 16.11), ga. Katja Gril – vodja finančno-računovodske službe SZS, 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 12 glasovi sklepčna.
G. Samo Štante je za glasovanje pooblastil dr. Blaža Lešnika.
G. Roman Vidovič je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja.
G. Iztok Klančnik je za glasovanje pooblastil g. Uroša Kalana (od 16.59).
G. Smrekar je predlagal, da dnevni red pod točko razno dopolnimo s potrditvijo sprememb
Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev panoge tek na smučeh. Dr. Lešnik je predlagal
predstavitev pobude za dopolnitev Kodeksa o zaščiti in varovanju športnikov.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnikov 39. redne ter 40., 41. in 42. dopisne seje IO SZS
3. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno leto 2019
4. Potrjevanje proračuna panoge tek na smučeh za sezono 2020/2021
5. Registracijski pravilnik SZS
6. Sklic Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice
7. Potrditev vodje panoge za deskanje na snegu
8. Razno
-

Potrditev sprememb Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev panoge tek na

smučeh.
-

Kodeks o zaščiti in varovanju športnikov.

SKLEP IO SZS št. 219: Sprejme se predlagani dnevni red 43. redne seje IO SZS.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 2

Pregled in potrditev zapisnikov 39. redne ter 40., 41. in 42. 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 39. redne ter 40., 41. in 42. dopisne seje IO SZS.
SKLEP IO SZS št. 220: Zapisnike 39. redne ter 40., 41. in 42. dopisne seje IO SZS se potrdi.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 3

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno leto 2019

Predstavi: ga. Katja Gril

Ga. Gril je pojasnila, da je revizija potekala v mesecu avgustu 2020. Revidirani izkazi se ne
razlikujejo od nerevidiranih.
G. Repinc je opomnil, da je potreben popravek pri navedbah predsednika panog tek na smučeh
in biatlon.

Razprave ni bilo.
SKLEP IO SZS št. 221: IO SZS se je seznanil z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno
leto 2019.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 4

Potrjevanje proračuna panoge tek na smučeh za sezono 2020/2021

Predstavi: g. Enzo Smrekar, ga. Katja Gril, g. Roman Beznik
G. Beznik je pojasnil, da je trenutni finančni načrt optimiziral porabo in prikazuje 30.000 EUR
več prihodkov v primerjavi s stroški. V naslednji sezoni se predvideva povečanje sponzorskih
sredstev in pokrivanje primanjkljaja iz preteklih sezon. Največji primanjkljaj je bil ustvarjen iz
naslova odmen in nagrad, ki se jih dolguje športnikom in pogodbenim sodelavcem.
V novi sezoni se predvideva veliko večja kontrola nad stroški. Panoga je že vzpostavila
mehanizme.
Ga. Gril je pojasnila, da je v tem delu sezone poraba minimalna, saj je trenažni proces tudi
minimiziran. Na minimalni obseg izvajanja programa so vplivale nastale razmere zaradi COVID
19, ter navodila bivšega poslovodstva, da se lahko izvaja program A ekipe, medtem ko se
ostalim ekipam omogoča samo izvedbo dnevnih treningov. V primeru, da se bo izpeljal
predlagan načrt, se pojavlja vprašanje, če se bo sploh lahko speljalo sezono in programe, kot
je predvideno, saj je načrt na odhodkovni strani močno zmanjšan v primerjavi z lansko in
predlansko sezono, predvsem na področju najpomembnejših stroškov povezanih z izvedbo
programov (npr. stroški maž, pogodbenih sodelavcev, bivanj in prehrane, športne opreme.)
G. Zupan je pojasnil, da najbolj skrbi obstoječ dolg. Na prihodkovni strani se ne strinja, da je bilo
narejeno vse. Praksa pri drugih panogah je bila v takih primerih uvedba participacije. Zelo
racionalno bi bilo tudi združevanje A in B ekipe. Obstoječi mehanizmi se taki, da ko se začnejo
tekmovanja svetovnega pokala, je težko ustaviti program oz. pripraviti rebalans. Za sprejetje
načrta je potreben tudi pisni dogovor s športniki in pogodbenimi sodelavci, da soglašajo, da SZS
- panoga teki svoje zapadle obveznosti poravna ob zaključku sezone 2020/21.

G. Steiner je poudaril, da ga skrbijo naslednje stvari: terjatve iz preteklih sezon predstavljajo
tveganje, trenutna organiziranost panoge je taka, da je odgovornost razpršena na več ljudi.
Stanje predstavlja resno nevarnost za celotno SZS.
G. Beznik je predlagal, da bi SZS pokrila pretekle obveznosti do športnikov.
Dr. Lešnik se je strinjal, da lahko participacija tekmovalcev v tem trenutku pomeni edino rešitev.
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G. Klančnik je poudaril, da so participacije zelo neprijazne do tekmovalcev, vendar jo je panoga
bila prisiljena uvesti, da je lahko izvedla programe v predvidenem obsegu. Je bil pa v zadnjih
petih letih na panogi AS narejen ogromen napredek na področju trženja panoge.
Ob 16.59 je sejo zapustil g. Iztok Klančnik in za glasovanje pooblastil g. Uroša Kalana.

Po razpravi je bil sprejet
SKLEP IO SZS št. 222: IO SZS sklepa, da poslovanje panoge teki do nadaljnjega nadzira in
spremlja direktor SZS v sodelovanju s FRS in predsednikom zbora za teke. Prioriteta je
vzpostavitev kontrol spremljanja plana, likvidnosti, sklenitev ključnih pogodb in upravljanje
tveganj, ki lahko pomenijo negativno finančno posledico za panogo in SZS.
Za: 11
Proti: 1 (R. Beznik)
Vzdržani: 0

Ad 5

Registracijski pravilnik SZS

Predstavi: ga. Katja Gril

Ga. Gril je pojasnila, da je pravilnik posodobljen, usklajeni so prestopni roki. Uvaja se enoten
obrazec za izpisnico. Postopki potekajo elektronsko in ne več po pošti.

Razprave ni bilo.

Sprejeta sta bila
SKLEP IO SZS št. 223: IO SZS potrjuje Registracijski pravilnik SZS.
in
SKLEP IO SZS št. 224: IO SZS imenuje registracijsko komisijo v sestavi: Boštjan Anderlič, Matej
Oblak in Tomaž Verdnik.

Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 6

Sklic Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice

Predstavi: g. Enzo Smrekar
G. Smrekar je pojasnil, da se sklic in glasovnica potrjujeta v skladu z 19., 22. in 24. členom
Statuta SZS naprošamo za potrditev glasovnice in dnevnega reda Skupščine SZS.

Razprave ni bilo.

Sprejeta sta bila
SKLEP IO SZS št. 225: IO SZS se seznani s predlaganim dnevnim redom redne letne Skupščine
SZS.
in
SKLEP IO SZS št. 226: IO SZS potrjuje glasovnico za redno letno Skupščino SZS.

Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 7

Potrditev vodje panoge za deskanje na snegu

Predstavi: g. Uroš Zupan
G. Zupan je pojasnil, da je s strani Zbora DS za vodjo panoge predlagan g. Bojan Poljanšek.
Delo opravlja že štiri mesece, vendar dela ne potekajo, tako kot bi morala. Pred njegovo
potrditvijo s strani IO za vodjo panog, želi opraviti razgovor tudi s predsednikom panoge.
Predlaga, da se kandidata ne potrdi.
SKLEP IO SZS št. 227: IO SZS nalaga direktorju zveze, da opravi pogovore s predsednikom
panoge za deskanje na snegu o predlaganem kandidatu.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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Ad 8

-

Razno
Potrditev sprememb Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev panoge tek
na smučeh.

Pravilnik je bil pregledan s strani pravne službe in je vsebinsko usklajen s pravilnikoma panog
skoki in NK in alpsko smučanje.
SKLEP IO SZS št. 228: IO SZS potrjuje spremembe Pravilnika o pravicah in dolžnostih
tekmovalcev panoge tek na smučeh.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

-

Kodeks o zaščiti in varovanju športnikov.

Dr. Lešnik je pojasnil, da je kodeks IO SZS že sprejel. Prišlo je do pobude, da se zaradi lažjega
dostopa do zaupnikov, predlaga zagotovitev dveh telefonskih linij z zagotovljenim snemanjem.
IO SZS sprašuje, če se strinja za vzpostavitev teh dveh linij z ustreznim mestom na spletni
strani.
G. Steiner je pojasnil, da je predhodno potrebno pridobiti mnenje pravne službe glede GDPR.
Pripraviti je potrebno tudi dopolnitve že sprejetega pravilnika.
SKLEP IO SZS št. 229: IO SZS se je seznanil s pobudo in strokovnim službam SZS nalaga,
da pridobi ustrezna mnenja ter do naslednje seje pripravi rešitev.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Seja je bila zaključena ob 17.30.
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Zapisal:
Tomaž Verdnik,
Vodja glavne pisarne
Uroš Zupan,
Direktor SZS

Enzo Smrekar,
Predsednik SZS
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