
   

1 

 
Smučarska zveza Slovenije –      Ljubljana, 8. 3. 2022 

Združenje smučarskih panog 

Izvršilni odbor 

 

 

Z A P I S N I K 

65. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 8. 3. 

2022, v prostorih Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani. 

 

 

Začetek seje ob 16.03. 

 

 

Ugotovitev prisotnosti 

 

Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar (Zoom), g. Luka Steiner, g. Uroš Kalan, 

g. Blaž Repinc (od 16.10), g. Roman Beznik, g. Iztok Klančnik, dr. Blaž Lešnik, g. Borut Meh, g. 

Rajko Pintar, g. Samo Štante in g. Franc Horvatiček.  

 

Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Roman Vidovič.  

 

Prisotni člani IO brez glasovalne pravice: g. Jernej Damjan. 

 

Opravičeno odsotni člani IO brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič.  

 

Drugi vabljeni prisotni: g. Uroš Zupan – direktor SZS, g. Benjamin Zagorc – predsednik NO SZS, 

ga. Katja Gril – vodja finančno-računovodske službe SZS, g. Tomi Trbovc – zunanji sodelavec 

za odnose z javnostmi, g. Mitja Urbanc – zunanji sodelavec za mednarodne odnose in 

predstavnik medijev.     

 

Zapisnikar: Tomaž Verdnik, vodja glavne pisarne  
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Ad 1 Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

 

Direktor Smučarske zveze Slovenije Uroš Zupan je pozdravil prisotne, saj je predsednik Enzo 

Smrekar odsoten in na seji sodeluje online. Za vodenje seje je pooblastil podpredsednika Luka 

Steinerja.  

G. Steiner 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. V imenu IO SZS 

je čestital vsem športnicam in športnikom za nastope na  OI, novoizvoljenim predsednikom za 

uspešno delovanje in prisotni ge. Gril za dan žena.  

 

G. Roman Vidovič je za glasovanje pooblastil dr. Blaža Lešnika.  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnikov 61. izredne ter 62., 63. in 64. dopisne seje IO SZS 

3. Poročilo Komisije za ugotavljanje objektivne odgovornosti povezane s plačilom kazni v 

povezavi z gradnjo ŠC Pokljuka 

4. Poročilo OI Peking 2022 

5. Imenovanje predstavnika SZS v Predsedstvo FIS 

6. Imenovanje predstavnika SZS v Nadzorni svet Športne loterije 

7. Poročilo kandidacijske komisije 

8. Sklic volilne Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice  

9. Potrditev reprezentance SP Vikersund 2022 

10. Razno 

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 306: Sprejme se predlagani dnevni red 65. redne seje IO SZS. 

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad 2 Pregled in potrditev zapisnikov 61. izredne ter 62., 63. in 64. dopisne seje IO SZS 

Predstavi: g. Luka Steiner 

 

Na podlagi 31. člena poslovnika IO SZS in njegovih delovnih teles se obravnava, pregleda in 

potrdi zapisnike 61. izredne ter 62., 63. in 64. dopisne seje IO SZS. 

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 307: Zapisnike 61. izredne ter 62., 63. in 64. dopisne seje IO SZS se potrdi.  

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 3 Poročilo Komisije za ugotavljanje objektivne odgovornosti povezane s plačilom 

kazni v povezavi z gradnjo ŠC Pokljuka 

Predstavi: g. Benjamin Zagorc 

 

G. Steiner se je članom komisije zahvalil za opravljeno delo. G. Zagorca je pozval, da predstavi 

poročilo. 

 

Ob 16.10 se je seji pridružil g. Blaž Repinc.  

 

G. Zagorc je pojasnil, da je bil namen komisije, da obravnava tisto, kar je bilo podlaga za izrek 

obeh sodb, ki jih je SZS plačala. Investicija je bila sofinancirana s strani EU. Prva nepravilnost 

je bila narejena že pri objavi JN. Nepravilnost v opredelitvi meril za izbiro izvajalca in potem 

dejstvo, da kot pripravljavec dokumentacije Lokainženiring d.o.o. ni pripravila potrebnega za 

objavo popravka tudi v glasilu EU. Zaradi teh nepravilnosti je morala SZS vrniti sredstva v višini 

skupaj 462.972,71 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroške. Lokainženiring d.o.o. je 

izvajala tudi vse storitve za ureditev razmerij za potrebe izvedbe dodatnih del, ki niso bila 

predmet osnovne pogodbe o izvedbi gradbenih del. To pa pomeni, da tudi v tem delu nosi 

odgovornost za izvedbo teh storitev, konkretno za to, da kot angažirana strokovna pomoč 

storitev ni izvedla skladno s takratnimi predpisi o javnem naročanju, to je z izvedbo postopka 

javnega naročila za oddajo dodatnih del, niti ni opozorila na takšno izvedbo. Nepravilnosti v 

izvedbi storitev Lokainženiring d.o.o. imajo torej za posledico tudi sklenitev spornih aneksov k 
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pogodbi o izvajanju gradbenih del. Tako je tudi v tem delu mogoče očitati Lokainženiring d.o.o.  

odgovornost za nastalo škodo, to je obveznost plačila 204.403,97 EUR z zakonskimi zamudnimi 

obrestmi in stroškov. Komisija predlaga, da se na Lokainženiring d.o.o. najprej naslovi 

obrazložen zahtevek za povračilo škode v celotni višini zneskov kot je SZS plačala na podlagi 

pravnomočnih sodnih odločb. 

 

G. Zupan je IO SZS predlagal, da sprejme sklep, da SZS nadaljuje s postopkom zoper 

Lokainženiring d.o.o.. Članom komisije se je zahvalil za konstruktivno sodelovanje. 

 

G Zupan nadalje pojasni, da je bilo plačilo izvedeno iz stroškovnega mesta skupnih služb in ni 

obremenjevalo sprejete proračune posameznih panog.  

G. Meh je izpostavil, da pa so bile s plačano kaznijo panoge posredno prizadete, saj bi se ta 

denar lahko v nasprotnem primeru porabil za primarni namen, torej za šport.  

 

Sprejet je bil  

SKLEP IO SZS št. 308: IO SZS se je seznanil s poročilom Komisije za ugotavljanje objektivne 

odgovornosti povezane s plačilom kazni v povezavi z gradnjo ŠC Pokljuka. Skladno s poročilom 

komisije poslovodstvo izvede ustrezne ukrepe za nadaljevanje postopka zoper Lokainženiring 

d.o.o.. Poslovodstvo se zaveže, da bo odškodninski zahtevek vložilo do konca meseca marca 

2022.   

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

Ad 4 Poročilo OI Peking 2022 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

G. Zupan je predstavil poročilo panog z OI Peking 2022. Poročilo so prisotni prejeli z gradivom. 

Za nami so druge najuspešnejše OI v zgodovini s 7 osvojenimi medaljami in še 10 uvrstitvami 

med najboljših 10. Slovenija je bila druga najuspešnejša država udeleženka »per capita«, takoj 

za Norveško. V zadnjem olimpijskem ciklusu je SZS dosegla preko 60% vseh medalj na OI. V 

zgodovini samostojne Slovenije je SZS osvojila 46% vseh olimpijskih medalj. Seveda pa nam ti 

uspehi dajejo odgovornost za delo v prihodnjih sezonah.  
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Na teh igrah so bili športniki SZS edini udeleženci iz Slovenije. Poročilo predstavlja sodelovanje 

z OKS, saj želimo sodelovanje z OKS še izboljšati. Vodstvo reprezentance na OI je svoje delo 

opravilo korektno. Velja pa izpostaviti, da izbor vodje delegacije ni bil usklajen z vodstvom SZS. 

Izkazalo se je, da vodja nima izkušenj in poznavanja smučarskih športov, zato je vsekakor 

nujno, da OKS v naslednjih izvedbah določi vodjo iz zimskih oziroma smučarskih športov. Sicer 

je na igrah deloval pozitivno in bil skupaj s strokovnim vodjo ter ostalo organizacijsko ekipo OKS, 

ki je bila na prizorišču, v pomoč tako športnikom kot tudi celotnemu strokovnemu osebju. Izjema 

je PR služba.  

Dejstvo ja je, da ni bilo dovolj akreditacij za spremstvo športnikov. Tu so bile panoge oziroma 

SZS prepuščene same sebi. Na ta način smo si morali sami urejat dodatne akreditacije prek 

SRS, IBU, FIS in podobno. Glede na število športnikov udeležencev, nam je pripadlo 42 

akreditacij, potrebovalo pa smo jih 65, tako da smo za razliko poskrbeli sami. Za ta del bi morali 

poskrbeti na OKS. 

Oceno dela službe odnosov z javnostmi je zelo slaba. Na samem prizorišču smo velikokrat sami 

urejali in usmerjali tekmovalce skozi mix cono, ob uvrstitvah naših tekmovalk in tekmovalcev na 

oder za zmagovalce smo jih sami spremljali na tiskovne konference. Naše mnenje je, da mora 

biti na naslednjih OI prisoten PR SZS, saj so to naši tekmovalci, za katere moramo poskrbeti 

sami tudi na tem področju. 

Največja težava, ki smo jo videl sami in je še vedno aktualna, je posredovanje osebnih podatkov 

(telefonske številke, e-naslovi) naših športnikov in športnic posameznim televizijskim, radijskim 

in časopisnim hišam.  

Poleg zgoraj navedenega, je potrebno izpostaviti tudi sprejem olimpijcev v Kranjski Gori, saj na 

oder ni bil povabljen trener Glorie Kotnik, g. Franc Sitar.    

Kar se tiče marketinške službe OKS, je delovala zelo dobro in usklajeno s panogami.  

Sofinanciranje programov s strani OKS je zelo nizko. Stroški programov panog so v obdobju 

5/2018 – 12/2021 znašali 29.199.982 EUR. Delež sofinanciranja OKS je znašal 520.329 EUR 

(od tega 129.224 EUR MOK), kar pomeni 1,7 %. Želimo opozoriti, da bo tudi na tem področju 

potrebno ta razmerja spreminjati. Še posebej v luči tega, da v višku sezone v veliki meri ne 

moremo svojih športnikov uporabljati v marketinške namene naših lastnih sponzorjev, ki nam 

priskrbijo veliko večino sredstev za poslovanje, ki nam omogoča minimalni optimum športne 

priprave. 

 

G. Damjan je poročilu dodal, da je bila hrana na začetku res slaba, proti koncu iger so se stvari 

izboljševale. Glede svoje vloge na igrah je pojasnil, da je vlogo sprejel z veseljem. Glede na 
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velike razdalje, je imel malo stika z AS. Je pa imel občutek, da ga ekipa OKS ne sprejema. 

Nujno je potrebno spremeniti razmerja s PR službo ter urediti področja na sponzorskem 

področju. Predvsem ga moti, da ne moremo med igrami izpostavljati naših športnikov. Sam tudi 

ni imel dostopov na tereni in si je moral po svojih kanalih urediti potrebno.  

 

G. Steiner se je zahvalil vsem športnikom in tistim, ki so to omogočili. Mnenja je, da moramo v 

Sloveniji spoštovati vlogo, da je SZS vlečni konj na področju športa.  

 

Sprejet je bil  

SKLEP IO SZS št. 309: IO SZS sprejema poročilo OI Peking 2022. 

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 

 

 

Ad 5 Imenovanje predstavnika SZS v Predsedstvo FIS 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

V skladu s 24. členom Statuta SZS je IO SZS odgovoren za imenovanje predstavnikov SZS v 

organe Mednarodne smučarske zveze FIS.  

G. Zupan je pojasnil, da so bile lanske volitve v organe FIS izredne volitve. V letošnjem letu, 

meseca maja 2022, so razpisane nove volitve. Ena izmed točk so tudi volitve v Predsedstvo 

FIS. Izpostavil je tudi, da se volijo člani odborov in pododborov panog FIS. Člane je pozval, da 

se v organe predlagajo člani, ki bodo prenašali informacije in konstruktivno sodelovali s panogo.  

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 310: IO SZS za predstavnika SZS v Predsedstvu FIS imenuje predsednika 

SZS, g. Enza Smrekarja.        

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 



   

7 

 

 

Ad 6 Imenovanje predstavnika SZS v Nadzorni svet Športne loterije 

Predstavi: g. Luka Steiner 

 

G. Steiner je pojasnil, da je v skladu s 24. členom Statuta SZS IO SZS odgovoren za imenovanje 

predstavnikov SZS v nadzorne svete, v katerih ima SZS deleže. Glavni fokus poslovodstva ŠL 

je, da družbo ustrezno usmerja na področju iger na srečo. Glede na to, da je član poslovodstva 

ŠL se bo iz glasovanja izločil.  

 

G. Zupan je predlagal, da to mesto še vedno zaseda predsednik SZS, g. Smrekar.  

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 311: IO SZS za predstavnika SZS v Nadzorni svet SZS imenuje predsednika 

SZS, g. Enza Smrekarja.        

Za: 11 

Proti:  0 

Vzdržani: 1 

 

Ad 7 Poročilo kandidacijske komisije 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

U. Zupan je pojasnil, da je IO SZS na 60. dopisni seji imenoval kandidacijsko komisijo za 

Skupščino SZS, ki je preverila ustreznost oddanih kandidatur v skladu z določili pozivov za vse 

organe SZS. Komisijo sestavljajo Uroš Zupan, Katja Gril in Tomaž Verdnik.  

Poteka še kandidacijsko obdobje pri pa nogi biatlon.  

Član IO SZS je tudi predstavnik organizatorjev svetovnih pokalov v Sloveniji. Postopek še teče, 

saj so organizatorji predlagali dva kandidata, eden bo izvoljen 11. 3. 2022.  

 

SKLEP IO SZS št. 312: IO SZS sprejema poročilo kandidacijske komisije za Skupščino SZS in 

komisiji nalaga, da v skladu z akti izpelje vse postopke, za katere je bila imenovana. 

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 
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Ad 8 Sklic volilne Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice  

Predstavi: g. Luka Steiner 

 

V skladu z 19., 22. in 24. členom Statuta SZS naprošamo za potrditev glasovnice in dnevnega 

reda Skupščine SZS.  

 

Sprejeta sta bila 

SKLEP IO SZS št. 313: IO SZS se seznani s predlaganim dnevnim redom volilne Skupščine 

SZS.        

in 

SKLEP IO SZS št. 314: IO SZS potrjuje glasovnico za volilno Skupščino SZS.        

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

 

V skladu s 27. členom Statuta SZS v NO SZS dva predstavnika sponzorjev predlaga IO SZS, 

pri čemer kandidati ne smejo biti člani drugih organov ali združenj znotraj SZS. 

 

SKLEP IO SZS št. 315: IO SZS Skupščini SZS v Nadzorni odbor SZS kot predstavnika 

sponzorjev predlaga g. Benjamina Zagorca in g. Matijo Bitenca.     

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

 

Ad 9 Potrditev reprezentance SP Vikersund 2022 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

V skladu s 24. členom Statuta SZS naprošamo za potrditev reprezentance, ki bo nastopila na 

FIS Svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Vikersundu (NOR, 10. – 13. 3. 2022). Ekipo je 

potrdil Odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na 32. korespondenčni seji 7. 3. 

2022.  
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SKLEP IO SZS št. 316: IO SZS potrjuje reprezentanco, ki bo nastopila na FIS Svetovnem 

prvenstvu v smučarskih poletih v Vikersundu 2022.     

Za: 12 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 10 Razno 

Predsedujoči g. Steiner je prisotne povabil na okroglo mizo z diskusijo o razvojni vlogi športa ter 

njegovem družbenem in gospodarskem poslanstvu, ki bo potekala 24. 3. 2022 v NC Planica. 

Osredotočala se bo na vlogo športa, kot družbeno socialnega stebra in sistemskih sprememb, 

ki jih šport potrebuje. Vse to nam daje odgovornost, da se z deležniki pogovorimo, kako bomo 

šport podprli še v večji meri.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 17.02.  

 

Enzo Smrekar, Predsednik SZS 

 

Uroš Zupan, Direktor SZS 

 

Zapisal: Tomaž Verdnik, Vodja glavne pisarne SZS 


