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Nadzorni odbor SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE – ZDRUŽENJA SMUČARSKIH PANOG 

(v nadaljevanju: Nadzorni odbor) je v skladu s 28., 29. in 30. členom Statuta Smučarske zveze 

Slovenije – združenja smučarskih panog ter z 9. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora 

odgovoren za nadzorovanje zakonitosti in gospodarnosti delovanja SMUČARSKE ZVEZE 

SLOVENIJE – ZDRUŽENJA SMUČARSKIH PANOG (v nadaljevanju: SZS) ter uresničevanja 

poslovnega načrta. Delo nadzora za leto 2021 je Nadzorni odbor izvajal na svojih sejah, v 

razgovorih in priporočilih vodstvu SZS ter ob sodelovanju na sejah Izvršilnega odbora SZS (v 

nadaljevanju: Izvršilni odbor).  

SZS se je v preteklem letu še naprej soočala z izredno situacijo, povezano z epidemijo 

nalezljive bolezni COVID-19. To je vplivalo na delovanje SZS zlasti v tem, da je povzročalo 

več stroškov, povezanih z organizacijo dela in COVID-19 testiranji, ter da so bili dogodki v 

organizaciji SZS v večini izvedeni brez gledalcev, kar je zmanjšalo prihodke. Kljub temu je SZS 

uspela nadaljevati s pozitivnimi trendi delovanja, tudi s pomočjo izboljšanja sistema poslovanja 

in vodenja SZS v prejšnjih letih. Tako se je nadaljeval trend pozitivnega poslovnega izida. 

Realizirani prihodki so na ravni sezone ostali na podobni ravni kot v prejšnji sezoni, medtem 

ko so se na ravni leta dvignili. Je pa zaznati tudi rast odhodkov, tudi na področjih, ki so se v 

prejšnjih letih že kazali za kritične (npr. različne vrste stroškov potovanj in transporta). Zato je 

na organih vodenja SZS, da naprej delajo na ukrepih za obvladovanje stroškov in s tem 

povezanih tveganj, da te naprej ustrezno obvladuje, tudi v luči prehoda delovanja SZS iz 

obdobja sanacije v obdobje razvoja.   

Pod pogojem revizorskega mnenja, da predstavljeni nerevidirani izkazi in poslovno poročilo 

odraža resnična stanja v poslovanju SZS, Nadzorni odbor ugotavlja, da poslovni izid za leto 

2021 in sezono 2021/22 kaže, da sta usmeritev poslovanja in delovanje SZS v letu 2021 in 

sezoni 2021/22 ustrezna. Je pa na SZS in njenih organih, da ob ostalem: (i) posebno pozornost 

nameni obvladovanju trenda povečevanja stroškov, kot se je nakazal v zadnjem letu, (ii) 

upošteva, da je element gospodarnosti delovanja SZS tudi načrtovanje in poraba sredstev na 

način, ki zagotavlja srednje in dolgoročno doseganje namenov in ciljev delovanja SZS, med 

drugim razvoja vrhunskega smučarskega športa, ter (iii) glede na prenose posameznih delov 

delovanja SZS na druge pravne osebe, katerih edina ustanoviteljica ali soustanoviteljica je 

SZS, da tudi pri upravljanju teh skrbi za gospodarno in zakonito delovanje skladno s temeljnimi 

nameni in cilji delovanja SZS.   

Zakonitost dela vodstva SZS tudi v letu 2021 zasluži pozitivno oceno Nadzornega odbora. V 

zadnjem letu so bile sprejete nadaljnje novelacije splošnih aktov SZS, med drugim na področju 

duplinskih pravil ter pravil o pravicah in dolžnostih tekmovalcev. S tem se tudi v tem pogledu 

nadaljuje dvig nivoja delovanja SZS.   



 

Nadzorni odbor naprej izpostavlja, da vodstvo SZS poleg vsega navedenega nadaljuje s skrbjo 

za urejeno notranje poslovno okolje in delovanje SZS, ob tem pa izkoristi pozitivno poslovanje 

preteklega obdobja in s tem povezane razvojne možnosti. Vse skladno s temeljnimi 

smernicami zagotavljanja pogojev za uresničevanje poslanstva in ciljev na področjih dejavnosti 

posameznih panog SZS ter doseganju odličnosti in vrhunskih dosežkov posameznih 

športnikov. 
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