
 
Smučarska zveza Slovenije – združenje smučarskih panog 
Podutiška 146 
1000 Ljubljana        Ljubljana 25.2.2022 

 
 

Z A P I S N I K 
 

6. seje Zbora panoge za. deskanje na snegu – Smučarske zveze Slovenije – Združenje 
smučarskih panog,  

dne 21.2.2022 v prostorih SZS, Podutiška 146, Ljubljana 

 
 
Pričetek seje: 21.2.2022 ob 17:12 uri. 
Zaključek seje: 21.2.2022 ob 19:05 uri. 
 
 
Prisotni klubi in društva: ASK Fužinar, Društvo učiteljev deskanja na snegu, SBK Viharnih, EŠK Mungo, 
FS Klub Shred, KDS Deska Velenje, KD Zakon, SBC Bled, SBK Rogla, Sport klub M-Celje, ŠD Chickita, ŠD 
Sportpoint 
 
Prisotni ob 17:00: Samo Štante, Peter Kotnik, Igor Ikovic, Robert Mastnak, Iva Polanec, Nejc Satler, 
Iztok Kvas, Žiga Suša, Urška Pribošič, Matevž Pristavec, Dušan Košir, Miha Laboda, Taja Korpar, Luka 
Kranjc, Sandi Medved, Dragan Gojkovič, Mitja Urbanc, Uroš Zupan, Bojan Poljanšek 
 
Oddana veljavna pooblastila za glasovno pravico: Iva Polanec – Snowboard klub Rogla, Igor Kotnik - ASK 
Fužinar, Žiga Suša - Deskarski klub Shred, Peter Kotnik – ŠD Sportpoint, Iztok Kvas – SBK Viharnik 
 
Seja se po prejetih pooblastilih za glasove klubov prične.  
 
Začetek seje: 17:12. 
17:20 se pridruži Žiga Škufca (EKŠ Mungo) in prevzame glasovnico. 
 
Predsednik panoge deskanja na snegu pri SZS (v nadaljevanju predsednik) Samo Štante pozdravi prisotne 
člane deskarskih klubov in društev. Ob 17:12 odpre sejo zbora in ugotovi, da je prisotnih članov z 19 
volilnimi glasovi od skupaj 23. 6.  Zbor klubov panoge deskanje na snegu je po 7. členu poslovnika panoge 
deskanje na snegu, sklepčen. 
 
1. Predsednik predlaga potrditev volilnih organov zbora: 
Predlaga se, da sta verifikacijska komisija in volilna komisija isti. 
 



 
Predlog organov seje: 
 
Zapisnikar:  
Bojan Poljanšek 
 
Verifikacijska komisija:  
- Iva Polanec predstavnica Alpin (SB Klub Rogla),  
- Žiga Suša predstavnik prostega sloga (SB klub Shred) 
- Overovatelj zapisnika: Matevž Pristavec (SBC Bled) 
 
Volilna komisija: 
Predsednik komisije: Mitja Urbanc (predstavnik SZS) 
Člana komisije: Iva Polanec, Žiga Suša 
 
Sklep 1: Potrdi se organe seje. 
ZA: 19 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 
Organi seje zbora so soglasno potrjeni. 
 
2. Predsednik predlaga potrditev dnevnega reda: 

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:  
 

1. Potrditev zapisnika Zbora klubov panoge deskanja na snegu pri SZS (22. 06. 2021)  
2. Predstavitev kandidatov ter volitve za predsednika Zbora in Odbora panoge deskanje na snegu za 
mandatno obdobje 2022-2026.  
3. Mandat in potek dosedanje sestave odbora  
4. Začetek mandata novoizvoljena sestave odbora 
5. Razno  

 
PROGRAM DELA: 

- Klub deskanja na snegu Deska Velenje: Peter Kotnik 
- Športno Društvo SBC Bled: Dragan Gojkovič 

 
 
2.1. Potrditev zapisnika Zbora klubov panoge deskanja na snegu pri SZS z dne 22. 06. 2021 
 
Sklep 2: Potrdi se zapisnik 5. Zbora klubov panoge deskanja na snegu. 
ZA: 19 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 
Zapisnik 5. Zbora klubov z dne 22.6.2022 se soglasno potrdi. 
 



 
2.2. Predstavitev kandidatov ter volitve za predsednika Zbora in Odbora panoge deskanje na snegu za 
mandatno obdobje 2022-2026.  
 
Predsednik panoge da besedo uspešno prijavljenima kandidatoma na razpis za Predsednika panoge 
deskanje na snegu – mandatno obdobje 2022-2026. 
 
- Dragan Gojkovič se predstavi osebno in v poslovnem svetu ter svojo vizijo za mandatno obdobje 
- Peter Kotnik se predstavi osebno in v poslovnem svetu ter svojo vizijo za mandatno obdobje 

 
Po predstavitvi predsednik predlaga tajno glasovanje z izbiro kandidata in oddajo glasovnic v skrinjico. 
Predsednik pozove da predstavniki klubov in društev oddajo svoje glase za kandidata. Volilna komisija po 
oddaji prešteje in razglasi rezultat volilcev. 
 
Od veljavnih in prejetih 11 glasovnic je bilo od teh prejetih glasov za kandidata: 
 
1. Dragan Gojkovič  17 glasov 
2. Peter Kotnik.         5 glasov 
 
Predsednik razglasi in čestita novo izvoljenemu Predsedniku Panoge za deskanje na snegu pri Smučarski 
zvezi Slovenije za mandatno obdobje 2022/2026. 
Novo izvoljeni predsednik je Dragan Gojkovič. 
 
Novoizvoljeni kandidat s kandidaturo predlagal tudi dva člana odbora. 
Predsednik nadaljuje sejo s potrditvijo predlaganih članov odbora deskanja na snegu po poslovniku 
panoge. 
 
Seja se nadaljuje z javnim glasovanjem za člana odbora. 
 
Glasuje se za člana: 
1. Jure Gmajner  
Sklep 3. Potrdi se Jure Gmajnerja za člana odbora 
ZA: 21 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 2 glasa. 
Potrdi se Jure Gmajnerja za člana odbora panoge deskanja na snegu za obdobje 2022/2026. 
 
 
2. Anže Polanec  
Sklep 4. Potrdi se Anže Polanca za člana odbora 
ZA: 18 glasov, PROTI: 4 glasov, VZDRŽANI: 1 glas. 
Potrdi se Anžeta Polanca za člana odbora panoge deskanja na snegu za obdobje 2022/2026. 
 
 
2.3. Mandat in potek dosedanje sestave odbora.  
Predsednik predlaga po poslovniku panoge deskanja na snegu, da se obstoječemu odboru po poslovniku 
panoge deskanje na snegu, mandat zaključi 30.4.2022. 
 
2.4. Začetek mandata novoizvoljena sestave odbora 



 
Ponovno predsednik predlaga po poslovniku panoge deskanja na snegu, da novoizvoljenemu odboru po 
poslovniku panoge deskanje na snegu, mandat stopi v veljavo z dnem 1.5.2022. 
 
V tem času bo lahko trenutni odbor prenesel pristojnosti in operativne naloge na novoizvoljeni odbor. 
 
Sklep 5: Potrdi se potek dosedanjega in začetek delovanja novoizvoljenega mandata odbora. 
ZA: 23 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
2.5. Razno  
 
Predsednik pove, da ni bilo predlagano širjenje dnevnega reda. Predstavi tudi časovnico glede prenosa 
dela, in pove, da bo potreben določen čas ter obvesti, da ocenjuje, da bo naslednji zbor panoge nekje v 
mesecu Juliju. Vse prisotne prosi, da se vzdržijo negativnih razprav na socialnih medijih in da možnost 
vsem za dodatna vprašanja. 
 
 
 
Ob 19.05 je zbor klubov končan. 
 
 
Overovatelj zapisnika:    Matevž Pristavec 
 
 
 
 
 
Predsednik panoge deskanje na snegu:   Samo Štante 
 


