
 
Smučarska zveza Slovenije – združenje smučarskih panog 

Podutiška 146 

1000 Ljubljana        Ljubljana 13.6.2022 

 

 

Z A P I S N I K 

 

1. seje Zbora panoge za deskanje na snegu – Smučarske zveze Slovenije – Združenje 

smučarskih panog,  

dne 10.6.2022 v prostorih Fakultete za šport – predavalnica B, Gortanova ulica 22, 

Ljubljana 

 

 

Pričetek seje: 10.6.2022 ob 17:20 uri. 

Zaključek seje: 10.6.2022 ob 20:45 uri. 

 

 

Prisotni klubi in društva: Društvo učiteljev deskanja na snegu, EŠK Mungo, KDS Deska Velenje, SBC 

Bled, SBK Rogla, Sport klub M-Celje, ŠD Chickita, ŠD Furam 

 

Prisotni ob 17:00: Dragan Gojkovič, Jure Gmajnar, Robert Mastnak, Max Kralj Kos, Urška Pribošič, Miha 

Loboda, Nataša Ajdič, Naj Mekinc, Klemen Kvartuh, Bojan Poljanšek 

 

 

 

Seja se po prejetih pooblastilih za glasove klubov prične.  

 

Začetek seje: 17:20. 

17:30 se pridruži g.Peter Kotnik (ŠD Deska Velenje)  

 

Predsednik panoge deskanja na snegu pri SZS, Dragan Gojkovič pozdravi prisotne člane deskarskih klubov 

in društev. Ob 17:20 odpre sejo zbora in ugotovi, da je prisotnih članov z 17 volilnimi glasovi od skupaj 23. 

1.  Zbor klubov panoge deskanje na snegu je po 7. členu poslovnika panoge deskanje na snegu, sklepčen. 

 

1. Predsednik predlaga potrditev organov 

Predlog organov seje: 

 

Zapisnikar:  

Dragan Gojkovič 

 



 
Verifikacijska komisija:  

- ga.Nataša Ajdič,  

- g.Miha Laboda 

- Overovatelj zapisnika: g.Jure Gmajnar 

 

 

Sklep 1: Potrdi se organe seje. 

ZA: 17 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 

Sklep: Organi seje zbora so soglasno potrjeni. 

 

2. Predsednik predlaga potrditev dnevnega reda: 

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:  
 

1. Potrditev zapisnika 6. Redne seje Zbora klubov panoge deskanja na snegu z dne 21. 02. 2022 
2. Pregled in potrditev glasovnice 1. seje 

3. Vsebinsko in finančno poročilo za sezono 2021/2022  

4. Vsebinski in finančni plan za sezono 2022/2023 

5. Sestava trenerjev  

6. Sestava reprezentance 

7. Imenovanje vodje panoge 

8. Razno  

 

 
2.1. Potrditev zapisnika 6. Redne seje Zbora klubov panoge deskanja na snegu pri SZS z dne 21.02.2022 

 

Sklep 2: Potrdi se zapisnik 6. redne seje Zbora klubov panoge deskanja na snegu. 

ZA: 17 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 

Sklep: Zapisnik 6. redne seje Zbora klubov z dne 21.2.2022 se soglasno potrdi. 

 

2.2. Pregled in potrditev glasovnice za 1. redno sejo zbora klubov 
 

Pred pričetkom 1. redne seje se predstavi z gradivom za 1. redno sejo objavljena glasovnica. 
 

Sklep 3: Potrdi se glasovnica 1. redne seje Zbora klubov panoge deskanja na snegu. 

ZA: 17 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 

Sklep: Glasovnica 1. redne seje Zbora klubov se soglasno potrdi. 

 
2.3. Pregled in potrditev vsebinskega in finančnega poročila za sezono 2021/2022 
 

Pri pregledu in potrditvi vsebinskega in finančnega poročila za sezono 2021/2022 se odpre debata, kjer 
sledi komentar s strani člana kluba M-Celje, g. Mastnaka glede napačnih odločitev ZK in odbora za izbiro 
glavnega trenerja paralelnih disciplin v pretekli sezoni. Dodatno član kluba Deska Velenje g. Kotnik izpostavi, 
da v sezoni 21/22 niso bili opravljeni razgovori z vsemi deležniki paralel. Ga. Ajdič/Mekinc poudari, da bi 



 
bilo dobro starše športnikov večkrat obvestiti o neuspešni rezlizaciji pri novačenju otrok in mogoče tudi med 
sezono preveriti druge alternative porabe namenskih sredstev. 

 

Sklep 4: Potrdi se vsebinsko in finančno poročilo za sezono 2021/2022 

ZA: 17 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 

Sklep: Vsebinsko in finančno poročilo za sezono 2021/2022 se soglasno potrdi. 

 

2.4. Vsebinski in finančni plan za sezono 2022/2023 
 
Pri predstavitvi vsebinskega in finančnega načrta, se podajo predlogi za dodatno delo v sezoni 2022/2023. 

Izražena je želja in pripravljenost s strani g. Mastnak in g. Laboda, da pridejo tudi klubi na treninge 
paralelnih disciplin. Dodatno se izpostavi, da je boljša popularizacija organizacija tekem, kjer mlajši športniki 
dobijo občutek tekmovalnosti (otroški nivo). Poda se ideja o formiranju strokovnega sveta za organizacijo 
otroških tekem za deskanje na snegu, kar je tudi soglasno s strani vseh prisotnih glasov podprto. 

 
Dodatek sklepu je, da se stroškovno mesto pisarna dodatno specificira z razčlenitvijo na posamične stroške 
v odstotkih – i.e. administracija, popularizacija, org. Tekme Slo, izvedbe in amortizacija riglet, marketing,… 

 

Sklep 5: Potrdi se vsebinski in finančni plan za sezono 2022/2023 

ZA: 17 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 

Sklep: Vsebinski in finančni plan za sezono 2022/2023 se soglasno potrdi. 

 

 

2.5. Sestava trenerjev za prosti slog in paralelne discipline 
 

Glede predloga za trenersko sestavo za paralelne discipline je nestrinjanje s strani predstavnikov klubov 
Deska Velenje in kluba M-Celje. Dodatno se dogovori, da se bo organiziral sestanek A reprezentance na 
SZS o delu v sezoni, z vodjem paralelnih disciplin. 

 

Sklep 6: Potrdi se trenerska sestava PAR in PS za sezono 2022/2023 

ZA: 15 glasov, PROTI: 2 glasova, VZDRŽANI: 0 glasov. 

Sklep: Trenerska sestava za paralelne in prosti slog discipline za sezono 2022/2023 se potrdi. 

 

 

2.6. Sestava reprezentanc 

 
Predstavi se reprezentanca A paralelnih disciplin, A prostega sloga, B prostega sloga in B mladinske 
reprezentance za prosti slog. 

 

Sklep 7: Potrdi se reprezentance PAR in PS 

ZA: 17 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 

Sklep: Reprezentance za prosti slog in paralelne discipline za sezono 2022/2023 se soglasno potrdi. 

 

 

 



 
 

2.6. Potrditev vodje panoge 
 
 

Sklep 8: Potrdi se vodjo panoge 

ZA: 15 glasov, PROTI: 2 glasova, VZDRŽANI: 0 glasov. 

Sklep: Vodjo panoge za novo mandatno obdobje se potrdi. 

 

 

2.7. Razno 

 

Pod točko razno ni bilo podanih tem. 

 

 

Ob 20.45 je zbor klubov končan. 

 

 

Overovatelj zapisnika:    Jure Gmajnar 

 

 

 

 

 

Predsednik panoge deskanje na snegu:   Dragan Gojkovič 
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