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Smučarska zveza Slovenije –        Ljubljana, 05.04.2018 

Združenje smučarskih panog 

Izvršilni odbor 

 

 

 

 

Z A P I S N I K 

redne 5. seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije z dne 05.04.2018 

 

 

Začetek seje ob 16.07 uri . 

 

 

Ugotovitev prisotnosti 

 

Prisotni člani IO z glasovalno pravico: Enzo Smrekar, Ljubo Jasnič, Iztok Klančnik, Rajko Pintar, 

Simon Jan, Marko Dolenc in Samo Štante 

 

Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: dr. Janez Kocijančič, dr. Blaž Lešnik, Roman 

Vidovič in Franc Horvatiček 

 

Drugi vabljeni prisotni: direktor SZS dr. Franci Petek, zunanji sodelavec za odnose z javnostmi Tomi 

Trbovc in predstavniki medijev 

 

Zapisnikar: Slavica Madić 
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Ad1 Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar skladno s 26. členom poslovnika Izvršilnega 

odbora (v nadaljevanju IO) Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) ugotovi, da je seja z  9 

glasovi sklepčna.  

 

G. Franc Horvatiček je za glasovanje pooblastil g. Sama Štanteta. 

Dr. Roman Vidovič je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja. 

 

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnikov 2. , 3. in 4. dopisne seje IO SZS 

3. Bilanca poslovanja za poslovne leto 2017 

4. Sistemizacija delovnih mest 

5. Predlog enotnega poslovnika panog 

6. Predlog enotnega pravilnika za tekmovalce 

7. Razno 

• Potrditev delegacije za kandidaturo Planica 2023 

• Kandidati predstavniki v delovnih telesih FIS 

• Okvirni datum redne letne skupščine SZS 

• Datum naslednjega IO SZS 

 

SKLEP IO SZS št. 4: Sprejme se predlagani dnevni red 5. redne seje IO SZS. 

 

Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad 2 Pregled in potrditev zapisnikov 2., 3., in 4. dopisne seje IO SZS 

Predstavi: Enzo Smrekar 
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Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in potrdi 

zapisnike 2. dopisne seje IO z dne, 28.02.2018, 3. dopisne seje IO z dne, 05.03.2018 in 4. dopisne 

seje IO z dne, 28.3.2018. 

 

 

SKLEP IO SZS št. 5: Potrdijo se zapisniki 2., 3. in 4. dopisne seje IO SZS. 

 

Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

Ad 3 Bilanca poslovanja za poslovne leto 2017 

 

Predstavi: Enzo Smrekar 

 

Predsednik na kratko predstavi bilanco poslovanja za poslovno leto 2017 in se dotakne posameznih 

postavk.  

A) PRIHODKI   16.289.237,61 

A.1) Poslovni prihodki   15.721.029,02 

A.2) Finančni prihodki   472.079,49 

A.3) Finančni prihodki   96.129,10 

  
B) ODHODKI   16.516.297,31 

B.1) Stroški materiala   1.319.221,27 

B.2) Stroški storitev   8.571.744,56 

B.3) Amortizacija   353.708,80 

B.4) Rezervacije   0,00 

B.5) Plače zaposlencev   885.243,95 

B.6) Drugi stroški   611.027,60 

B.7) Nabavna vrednost prodanega blaga   166.559,07 

B.8) Prevrednotovalni poslovni odhodki   4.452.584,29 

B.9) Finančni odhodki   156.155,34 

B.10) Drugi odhodki   52,43 

B.11) Ročni popravki odhodkov   0,00 

  
C) PRHODKI - ODHODKI   -227.059,70 
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Po pregledu postavk predsednik odpre razpravo. V razpravi sodelujejo: Marko Dolenc; ki predstavi 

primerjavo med letom 2016 in letom 2017, ki jo je naredil in glavne ugotovitve, Franci Petek, Iztok 

Klančnik; ki poudari, da se panoga alpsko smučanje trudi slediti finančnim načrtom, Enzo Smrekar, 

Benjamin Zagorc; ki pove, da bo zadevo predstavil NO in bo potem NO podal stališče. Franci Petek 

predlaga, da se oblikuje sklep za v prihodnje, kaj storiti v primeru, da so finančni plani prekoračeni; 

Simon Jan, predlaga, da imajo vodje panoge razgovore s predsednikom, direktorjem in skupaj 

pregledajo plane ter določijo okvirje, Rajko Pintar, Ljubo Jasnič, Samo Štante. Dolenc poudari, da ga 

moti, ker na njihovem računu ni namenskih sredstev za panogo biatlon, ker sredstva držijo na 

računu skupnih služb. Predlaga, da se sprejme sklep, da se poslovodstvo (direktorja) zaveže, da 

panogi biatlon v roku 8 dni vrnejo sredstva na njihov račun. Petek poudari, da te zaveze ne mora 

prevzeti/sprejeti. Enzo pove, da bi se želel sestati z glavnimi na posamezni panogi, da se skupaj 

pregleda kaj se lahko naredi glede finančne situacije. Predlaga tudi, da se na seji, na kateri se bo 

natančneje obravnavalo finančno situacijo sprejme zavezo, da se 10 % proračunov vsake panoge 

zamrzne in, da se direktorja zaveže, da spremlja in sledi delovanju panoge in, da v primeru, da se 

panoga ne drži dogovorjenega pride na IO s konkretnim predlogom sankcije (odpustitve vodje 

panoge). Dolenc se s tem predlogom zamrznitve ne strinja, njegovo mnenje je, da bo to negativen 

mehanizem. Problem je, ker se SZS ne drži zapisanih aktov. Sam bi predlagal, da se naredi rez, ustavi 

programe in pokliče ljudi na odgovornost. Enzo pove, da sam nima težav, da na naslednji seji vse 

dogovorjeno predlaga v sprejemanje kot sklepe. Debata se zaključi s predlogom, da se na naslednji 

seji sprejme sklepe vezane na sanacijo finančnega stanja. Predsednik poda na glasovanje spodnje 

sklepe. 

 

SKLEP IO SZS št. 6: IO SZS se strinja, da predsednik Smrekar opravi razgovore s panogami, na 

naslednji seji IO pa poda predloge za sanacijo in se s tem dopolni poročilo. 

 

Za: 8 

Proti: 1 (Marko Dolenc; ker je mnenja, da takšen način ukrepov ne bo obrodil sadov) 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet. 
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Ad 4 Sistemizacija delovnih mest 

 
Predstavi: dr. Franci Petek 
 
Petek na kratko predstavi osnutek Pravilnika o sistemizaciji delovnih mesto. Pove kako je bil le ta 

pripravljen, pove, da je prijel tudi nekaj komentarjev g. Jasniča, ki jih bo upošteval. V pogovor se 

vključi tudi g. Zagorc, ki poda še nekaj mnenj s pravnega vidika. Enzo predlaga, da se do naslednjega 

IO-ja sestanejo še g. Zagorc in gospa, ki pripravlja Pravilnik, da se Pravilnik dodela. V razpravo se 

vključi tudi g. Pintar, ki vpraša, koliko se sistematizacija tiče OK-jev, Franci odgovori, da se tiče samo 

OK Planica, ker so del SZS, ne pa samostojnih OK-jev (OK Ljubno, OK Zlata Lisica, OK Vitranc).  

 

SKLEP IO SZS št. 7: IO SZS se je seznanil s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji 

delovnih mest SZS. 

 

Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

 

Ad 5 Predlog enotnega poslovnika panog 

 

Predstavi: Enzo Smrekar 

 
Predsednik SZS poudari, da se je zaradi različnih pravilnikov, nekateri niso bili v skladu s Statutom 

in drugimi akti SZS, oblikoval osnutek poslovnika. Predsednik odpre razpravo. V razpravi sodelujejo 

Samo Štante, Tomi Trbovc, Marko Dolenc, Franci Petek.  

 

SKLEP IO SZS št. 8: IO SZS potrdi osnutek poslovnika panog, na podlagi katerega SZS priporoča, da 

panoge uredijo panožne poslovnike. 

 
Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 
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Ad 6 Predlog enotnega pravilnika za tekmovalce 

 

Predstavi: dr. Franci Petek 

 

Odpre se razprava, v kateri sodelujejo Tomi Trbovc, Franci Petek, Marko Dolenc, Benjamin Zagorc 

in Enzo Smrekar. Tomi izpostavi, da so v pravilniku tudi členi s katerimi se športniki zagotovo ne 

bodo strinjali, v nekaterih se jim posega tudi v osebne pravice. Enzo in Franci povesta, da pravilnik 

želi samo vso prakso in dogovore spraviti v pisno obliko. SZS veliko naredi za športnike, potrebno 

pa je dobiti neko osnovo, okvir za športnike, kaj so pravice in dolžnosti. Enzo predlaga, da bi panoge 

vodile tudi vložke v športnike in jih na koncu sezone predstavili IO in športniku. 

 

SKLEP IO SZS št. 9: IO SZS potrdi osnutek pravilnika za tekmovalce, na podlagi katerega SZS 

priporoča, da panoge uredijo panožne pravilnike. 

 
Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 1 (Marko Dolenc) 

Sklep je sprejet. 

 
 

SKLEP IO SZS št. 10: Po koncu sezone se vsem tekmovalcem, ki so bili deležni sredstev iz programov 

SZS pošlje obvestilo o znesku, ki ga je SZS vložila za posameznika v sezoni. 

 
Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 
 

SKLEP IO SZS št. 11: Izdela se postopkovni pravilnik za vse vrste disciplinskih prekrškov. 

 
Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 
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Ad 7 Razno 

 

- Potrditev delegacije za kandidaturo Planica 2023 

Ime Priimek 

Enzo  Smrekar 

Franci  Petek 

Primož  Finžgar 

Tomi  Trbovc 

Matevž  Peršin 

Peter  Dovžan 

Nataša Albreht 

Ana  Dolhar 

Renzo Zanette 

Spremstvo Trbiž 

Janez Bukovnik 

Drago Bahun 

Maja Makovec Brenčič 

Spremstvo Brenčič 

Ljubo Jasnič 

Simon Jan 

Uroš  Ponikvar 

Jelko  Gros 

 

Tomi Trbovc pove, da je na seznamu 6 ljudi, ki tja potujejo izključno zaradi kandidature, 

kar je spremstva iz Trbiža, pokrijejo sami, delno pa tudi MIZŠ.  

 

SKLEP IO SZS št. 12: IO SZS potrdi delegacijo za kandidaturo Planica 2023. 

 

Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 
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- Kandidati predstavniki v delovnih telesih FIS 

Tomi Trbovc še enkrat vse spomni, da pošljejo v Glavno pisarno SZS predloge kandidatov 

predstavnikov v delovnih telesih FIS. Rok je do 8.4., zadnji rok za oddajo je 15.4. Enzo pove, 

da moramo oddati tudi kandidata za predstavnika FIS predsedstva. Za še eno mandatno 

obdobje predlaga g. Janeza Kocijančiča. 

 

SKLEP IO SZS št. 13: IO SZS potrdi Janeza Kocijančiča kot kandidata za predstavnika v FIS 

predsedstvu. 

 

Za: 9 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je sprejet soglasno. 

 

- Okvirni datum redne letne skupščine SZS 

Dr. Franci Petek predlaga, da se skupščina izvede v septembru. Tomi zaprosi, da se 

skupščina izvede kar na Smučarski zvezi Sloveniji. 

 

- Datum naslednjega IO SZS 

Enzo Smrekar kot naslednji datum IO SZS predlaga, četrtek 19.4.2018 ob 16.uri. Povzetki sestankov 

predsednika SZS in predsednikov panog bodo posredovani v ponedeljek 16.4.2018 

 

- Datum sestanek OK-ji (Rajko Pintar) 

Predlaga se datum v začetku meseca maja (od 7.5. do 11.5.).  

 

- Informacija o razporedu športnih panog o kakovosti 

Franci Petek pove, da je bil razpored izdelan zgolj za razpis FŠO, v teži 20 %. SZs ni zadovoljna z 

razporedom, odločitev je, da ko se dobi odločbo, da se napiše ugovor/mnenje o tem razporedu na 

OKS in da v vednost tudi FŠO-ju. 
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Konec seje ob 18.30 uri 

 

 

Zapisala:          

Slavica Madić  

 

 

Dr. Franci Petek,  

direktor SZS 

 

 

Enzo Smrekar, 

Predsednik SZS   

 

 

 

 


