Smučarska zveza Slovenije –

Ljubljana, 15. 9. 2021

Združenje smučarskih panog
Izvršilni odbor

ZAPISNIK
58. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v sredo, 15.
9. 2021 v prostorih SZS v Ljubljani.

Začetek seje ob 15.30.

Ugotovitev prisotnosti
Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Uroš Kalan, g. Luka Steiner, g. Blaž
Repinc, g. Roman Beznik, g. Iztok Klančnik, dr. Blaž Lešnik, g. Borut Meh, g. Roman Vidovič,
in g. Rajko Pintar.
Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Samo Štante in g. Franc Horvatiček.
Opravičeno odsotni člani IO brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič in g. Jernej Damjan.
Drugi vabljeni prisotni: g. Uroš Zupan – direktor SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO SZS,
ga. Katja Gril – vodja finančno-računovodske službe SZS, g. Luka Vrančič – zunanji sodelavec
za marketing in komercialo, g. Mitja Urbanc – zunanji sodelavec za mednarodne odnose, g.
Janez Ožbolt – vodja panoge za biatlon 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. Franc Horvatiček je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja.
G. Samo Štante je za glasovanje pooblastil dr. Blaža Lešnika.
G. Smrekar je pod točko razno predlagal še tri točke:
a) ustanovitev komisije za ugotavljanje objektivne odgovornosti povezane z plačilom kazni v
povezavi z gradnjo ŠC Pokljuka;
b) sprejem stališča stališče SZS glede novele zakona ZIS – F;
c) seznanitev z OK Planica 2023.

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnikov 56. redne ter 57. dopisne seje IO SZS
3. Seznanitev z odstopom predsednika panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo
pri Smučarski zvezi Slovenije - Združenju smučarskih panog
4. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno leto 2020
5. Sklic Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice
6. Razno:
a) ustanovitev komisije za ugotavljanje objektivne odgovornosti povezane z plačilom kazni
v povezavi z gradnjo ŠC Pokljuka
b) sprejem stališča stališče SZS glede novele zakona ZIS – F;
c) seznanitev z OK Planica 2023.

Sprejet je bil
SKLEP IO SZS št. 283: Sprejme se predlagani dnevni red 58. 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 56. redne ter 57. 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 56. redne ter 57. dopisne seje IO SZS.

Sprejet je bil
SKLEP IO SZS št. 283: Zapisnika 56. redne ter 57. dopisne seje IO SZS se potrdi.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 3

Seznanitev z odstopom predsednika panoge za smučarske skoke in nordijsko
kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije - Združenju smučarskih panog

Predstavi: g. Uroš Zupan
G. Zupan je pojasnil, da se je g. Jasnič iz etičnih razlogov odločil za odstop zaradi prevzema
funkcije predsednika politične stranke. Odbor in Zbor panoge sta odstop sprejela. Zbor je
imenoval nadomestnega predsednika panoge, g. Boruta Meha, ki bo funkcijo predsednika
panoge opravljal do izvolitve novega predsednika panoge na rednih volitvah v mesecu januarju
2022.

Sprejeta sta bila
SKLEP IO SZS št. 284: IO SZS se je seznanil z odstopom predsednika panoge za smučarske
skoke in nordijsko kombinacijo, g. Ljuba Jasniča.

in
SKLEP IO SZS št. 285: IO SZS se je seznanil z izvolitvijo nadomestnega predsednika panoge
za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, g. Boruta Meha, ki bo funkcijo predsednika
panoge opravljal do izvolitve novega predsednika panoge na rednih volitvah v mesecu januarju
2022.
Za: 12
Proti: 0
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Vzdržani: 0
Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

Ad 4

Seznanitev z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno leto 2020

Predstavi: g. Uroš Zupan, ga. Katja Gril
G. Zupan je pojasnil, da poročilo ugotavlja skladnost poslovanja.
G. Gril je pojasnila, da je revidirano poročilo v vseh postavkah enako, kot je bilo že predstavljeno
na prejšnji seji IO SZS. Revizor je podal mnenje, da izkazi v vseh pomembnih pogledih podajajo
pošteno in resnično finančno stanje SZS in so v skladu z računovodskimi standardi.

Sprejet je bil
SKLEP IO SZS št. 286: IO SZS se je seznanil z revidiranim letnim poročilom SZS za poslovno
leto 2020.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad 5

Sklic Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice

Predstavi: g. Enzo Smrekar
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. 287: IO SZS se seznani s predlaganim dnevnim redom redne letne Skupščine
SZS.

in
SKLEP IO SZS št. 288: IO SZS potrjuje glasovnico za redno letno Skupščino SZS.
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Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklepa sta bila sprejeta soglasno.

Ad 6 Razno
a) predlog za formiranje komisije za ugotavljanje objektivne odgovornosti povezane z
plačilom kazni v povezavi z gradnjo ŠC Pokljuka.

G. Smrekar je pojasnil, da je imela SZS v preteklosti kar nekaj postopkov vezanih na Center
Pokljuka. Zadnja kazen je šla v plačilo meseca julija 2021, za en postopek pa je bil vložen
zahtevek za revizijo. Ker gre za sum nevestnega upravljanja in vodenja projektov, in ker gre za
sum oškodovanja SZS, je naša dolžnost, da preverimo, ali je bilo vse vodeno v skladu s
standardi.
G. Zupan je dodal, da sta bili plačani dve sodbi: prva sodba za dobrih 400.000 EUR, v kateri je
sodba določila plačilo SZS-ju cca 90.000 EUR. Za preostali del je država vložila predlog za
revizijo. Druga sodba za dobrih 200.000 EUR je določila celotno plačilo SZS, pri čemer je SZS
vložila predlog za revizijo.

Po razpravi je bil sprejet
SKLEP IO SZS št. 289: IO SZS formira komisijo za ugotavljanje objektivne odgovornosti
povezane s plačilom kazni v povezavi z gradnjo ŠC Pokljuka v sestavi:
Luka Steiner, podpredsednik SZS – predsednik komisije
Benjamin Zagorc, predsednik NO SZS – član
Blaž Repinc, predsednik panoge za Biatlon – član
Uroš Zupan, direktor SZS – član
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
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b) stališče SZS glede predloga zakona ZIS - F
G. Steiner je pojasnil, da je bil pred kratkem v parlamentarno proceduro vložen predlog Zakona
o igrah na srečo, novela F, ki predvideva številne spremembe. Na področju klasičnih iger na
srečo, kje delujeta LS in ŠL, predvideva povečanje števila koncesij, natančneje možnost
povečanja števila prirediteljev s sedanjih dveh na pet. Za SZS je to pomembno, ker se sedanje
stanje spreminja na hiter in nepredvidljiv način, kar bo imelo posledice za našo naložbo in
slovenski šport. ŠL bo morala sprejemati številne drage ukrepe, da bo lahko zagotavljala
konkurenčnost, kar bo negativno vplivalo na višino dividende in stabilnost naše naložbe.

G. Smrekar je pojasnil, da predlog zakona ne pojasnjuje, kaj se bo zgodilo s slovenskim
športom. Tu imamo dvojni problem, saj smo po eni strani kapitalsko udeleženi, po drugi pa smo
prejemniki sredstev.

Sprejet je bil
SKLEP IO SZS št. 290: IO SZS ne podpira predloga novele Zakona o igrah na srečo (ZIS - F),
saj bi imelo sprejetje zakona v predlagani obliki negativen vpliv na naložbo SZS v ŠL, na
sistemsko financiranje slovenskega športa in slovenski šport v celoti.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.

c) OK Planica 2023
Na predlog direktorja SZS, g. Zupana, se predlaga seznanitev z OK Planica 2023. Spremembe
so potrebne zaradi zamenjave na določenih funkcijah, na katerih je prišlo do novih imenovanj
ali izvolitev. Po seznanitvi na IO SZS, bo sestava poslana na Predsedstvo FIS v potrditev:

Enzo Smrekar
Luka Steiner
Uroš Kalan
Uroš Zupan
Borut Meh
Roman Beznik
Ljubo Jasnič

SAS President
SAS Vice-President
SAS Vice- President
SAS Director
President of Ski Jumping
and NC Board
President of Cross-Country
Board
Institute SLOSKI
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OC Planica 2023 President

Maja Zalaznik
Janez Hrovat
Stefan Krauß
Daniela Calandra
Janez Bukovnik
Benjamin Zagorc

President of the Strategic
Board OC Planica
Mayor of the Municipality of
Kranjska Gora
Infront
Host Broadcaster
President of the Candidacy
Committee
SAS Supervisory Board
President

Razprave ni bilo.

Sprejet je bil
SKLEP IO SZS št. 291: IO SZS se je seznanil s predlogom OK Planica 2023.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
G. Zupan je IO SZS predlagal določitev termina volilne Skupščine SZS. Predvideno obdobje je
v terminu med 14. in 18. 3. 2022.

Sprejet je bil
SKLEP IO SZS št. 292: IO SZS potrjuje termin volilne Skupščine SZS med 14. in 18. 3. 2022.
Za: 12
Proti: 0
Vzdržani: 0
Sklep je bil sprejet soglasno.
Seja je bila zaključena ob 16.00.

Enzo Smrekar, Predsednik SZS
Uroš Zupan, Direktor SZS
Zapisal: Tomaž Verdnik, Vodja glavne pisarne SZS
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