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 PREDSTAVITEV SZS 
 

Ime: SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE – ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG. 

  

Skrajšano ime in kratica: SZS. 

  

Sedež: Ljubljana. 

Naslov: Podutiška cesta 146, Ljubljana. 

  

Registracija:  

− Matična številka: 5137888000. 

− Datum vpisa v poslovni register 
Slovenije: 

30. september 1976. 

− Standardna klasifikacija 
dejavnosti: 

93.190 Druge športne dejavnosti. 

− Davčna številka: 82837325. 

− Pravnoorganizacijska oblika: 
Pravna oseba zasebnega prava. 
Društvo, zveza društev. 

  

Organi: 

− Skupščina; 

− Izvršilni odbor; 

− Predsednik SZS; 

− Nadzorni odbor; 

− Častno razsodišče. 

  

Predsednik SZS:  Enzo Smrekar. 

  

Podpredsednik SZS: 
Uroš Kalan do 22.03.2022. 
Luka Steiner. 

  

Direktor SZS Uroš Zupan.  

  

Izvršilni odbor:  

− Predsednik: Enzo Smrekar. 

− Člani: 

Uroš Kalan do 22.03. 2022. 

Luka Steiner. 

Iztok Klančnik – alpske discipline. 

Blaž Repinc – biatlon do 16.05.2022. 

Boštjan Ule – biatlon od 16.05.2022. 

Samo Štante – deskanje na snegu do 22.03.2022. 

Dragan Gojkovič   deskanje na snegu do 22.03.2022. 

Roman Vidovič – prosti slog. 

Ljubo Jasnič – skoki in nordijska kombinacija do 15.09.2021. 

Borut Meh – skoki in nordijska kombinacija od 15.09.2021. 

Roman Beznik  – tek na smučeh. 

Franc Horvatiček – telemark smučanje. 

Blaž Lešnik – ZUTS. 

Rajko Pintar – organizatorji svetovnih pokalov. 
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Nadzorni odbor:   

− Predsednik: Benjamin Zagorc. 

− Člani: 

Viktor Vauhnik. 

Matjaž Kranjc do 22.03.2022. 

Trivo Krempl od 22.03.2022. 

Rok Cuderman do 22.03.2022. 

Matija Bitenc od 22.03.2022. 

Jaka Kavčič. 

  

Častno razsodišče:   

− Člani: 

Marija Simšič – predsednica. 
Matej Marn do 22.03.2022. 
Marjan Schnabl do 22.03.2022. 
Matjaž Eberlinc od 22.03.2022. 
Jurij Žurej od 22.03.2022. 

  

Smučarske panoge združene v SZS: Predsedniki zborov in sekretariata ZUTS: 

− Alpsko smučanje − Iztok Klančnik. 

− Biatlon 
− Blaž Repinc do 16.05.2022. 

− Boštjan Ule do 16.05.2022. 

− Deskanje na snegu 
− Samo Štante do 22.03.2022. 

− Dragan Gojkovič od 22.03.2022. 

− Smučanje prostega sloga − Roman Vidovič. 

− Smučarski skoki in nordijska kombinacija 
− Ljubo Jasnič do 15.09.2021. 

− Borut Meh od 15.09.2021. 

− Tek na smučeh − Roman Beznik. 

− Telemark smučanje − Franc Horvatiček. 

− ZUTS Slovenije − Blaž Lešnik. 

 
Vsi podatki o funkcijah v posameznih organih se nanašajo na avgust leta 2022 ko se je pisalo zaključno poslovno 
poročilo. 

 
 Kratka zgodovina SZS 

 
Zgodovina SZS sega daleč nazaj. V sezoni 1920/1921 je potekalo prvo državno prvenstvo v smučarskih tekih in 
skokih v Bohinju. Slovenski smučarji, člani takratne Jugoslovanske reprezentance, so že nastopili na prvih zimskih 
olimpijskih igrah v Chamonixu leta 1924. Do leta 1938, ko je bila ustanovljena SZS s sedežem v Ljubljani, so se 
smučarski klubi združevali v centrih na Jesenicah, Ravnah na Koroškem, Mariboru in Ljubljani. Glede na to, da so 
slovenske tekmovalke in tekmovalci predstavljali gonilno silo skupne federacije, je SZS imela najpomembnejšo 
vlogo. Po osamosvojitvi Slovenije, je Mednarodna smučarska zveza (FIS), v nedeljo, 10. novembra 1991, na 
sestanku predsedstva FIS soglasno priznala in sprejela SZS v svoje vrste. Kmalu za tem, na olimpijskih igrah v 
Albertvillu leta 1992, je slovenska reprezentanca že nastopila pod zastavo samostojne Slovenije. 
 
V zadnjih tridesetih letih  so naše smučarke in smučarji osvojili več kot 250 lovorik v elitni mednarodni konkurenci: 
na olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, mladinskih svetovnih prvenstvih in tekmovanjih za svetovni pokal v 
vseh smučarskih zvrsteh. Slovenski junaki, ki skozi leta navdušujejo domačo in tujo javnost in postavljajo nove 
mejnike veliko pripomorejo k razvoju in popularnosti smučarskih disciplin.  
 
Ne gre prezreti tistih, ki so s svojimi dosežki stopili na najvišjo raven. Primož Peterka, Tina Maze, Žan Košir, Nika 
Križnar in Peter Prevc so osvojili veliki kristalni globus za zmago v skupnem seštevku svetovnega pokala, pri čemer 
je Primožu Peterki to uspelo dvakrat. Mali kristalni globus so osvojili: Rok Petrovič in Bojan Križaj v slalomu, 
Mateja Svet in Tina Maze v veleslalom, Tina Maze v superveleslalomu, Ilka Štuhec v smuku, Špela Pretnar v 
slalomu, Tina Maze in Ilka Štuhec v kombinaciji, Andreja Grašič posamično v biatlonu, Petra Majdič v sprintu teka 
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na smučeh, Žan Košir veleslalom in slalom v deskanju na snegu in Anamarija Lampič v šprintu teka na smučeh. 
Robert Kranjec in Peter Prevc pa še v razvrstitvi poletov. 
  
Športniki smučarske zveze so prinesli Sloveniji tudi številne olimpijske medalje, ki jih naštevamo v nadaljevanju 
po OI ko so prejeli posamezno medaljo. Jure Franko v Sarajevu 1984 srebro v veleslalomu, Calgary 1988 Mateja 
Svet srebro v slalomu, Miran Tepeš, Matjaž Zupan, Primož Ulaga in Matjaž Debelak srebro na ekipni tekmi skokov, 
Matjaž Debelak bron v skokih na veliki skakalnici, v Lilehamerju so Alenka Dovžan v kombinaciji, Jure Košir in Katja 
Koren pa v slalomu dosegli bron, v Salt Lake Cityu so Damjan Fras, Peter Žonta, Primož Peterka in Robert Kranjec 
dosegli bron, v Vancouvru 2010 Tina Maze srebro v super veleslalomu in veleslalomu, Petra Majdič bron v sprintu, 
v Sočiju 2014 Tina Maze zlato v smuku in veleslalomu, Peter Prevc srebrno v skokih na mali skakalnici, Vesna 
Fabjan srebro v sprintu v tekih, Teja Gregorin bron v biatlonu v zasledovanju, Peter Prevc bron v skokih na veliki 
skakalnici, Žan Košir bron v paralelnem veleslalomu v deskanju na snegu. Leta 2018 sta se iz olimpijskih iger v  
Pjongčangu s srebrno medaljo vrnil Jakov Fak, z bronasto pa Žan Košir. Leta 2022 so se naši športniki z olimpijski 
iger v Pekingu vrnili s sedmimi medaljami: 2 zlati (Urša Bogataj, mešana ekipa skoki – Nika Križnar, Timi Zajc, Urša 
Bogataj, Peter Prevc), 3 srebrne (Tim Mastnak, Žan Kranjec, moška ekipa skoki – Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc, 
Peter Prevc) in 2 bronasti kolajni (Gloria Kotnik, Nika Križnar) so Slovenijo postavili na drugo mesto po prejetih 
kolajnah na število prebivalcev. 
 
SZS združuje 302 kluba iz vse Slovenije. Preko 2.200 tekmovalcev nas zastopa na tekmovanjih vseh rangov in 
kategorij. Veliko mladih se aktivno ukvarja s smučarskimi disciplinami, kar je dobra popotnica za prihodnost.  

 
 Predstavitev organizacije 

 
Smučarska zveza Slovenije (SZS) je nacionalna panožna športna zveza in edina organizacija s področja smučanja, 
včlanjena v Olimpijski komite – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ).  
 
SZS zastopa nacionalne smučarske interese v mednarodnih organizacijah ter organizira tekmovalni sistem na 
nacionalnem nivoju. Je ena od ustanoviteljic OKS – ZŠZ. Dejavnost SZS je usmerjena, tako na področje vrhunskega 
športa kot na področja kakovostnega športa in športne vzgoje mladine ter v usposabljanje strokovnih kadrov. SZS 
je organizacijska in strokovna nadgradnja smučarskim društvom, ki skozi proces razvoja in selekcije vključujejo 
svoje člane v mednarodno delovanje. Društva, za katera se v pogovornem jeziku uporablja termin klub, lahko na 
mednarodnih prireditvah nastopajo in uresničujejo svoje interese na podlagi soglasja nacionalne panožne 
športne zveze in torej, članstva v SZS. Nastopanje v okviru FIS (Federation Internationale de Ski), ki je mednarodna 
panožna zveza za alpsko in nordijsko smučanje, telemark, prosti slog in deskanje na snegu, ONWF, ki je 
mednarodna panožna zveza za nordijsko hojo (Original Noridc Walking Federation)  in IBU (International Biathlon 
Union), za slovenske tekmovalce in strokovnjake temelji na članstvu v SZS. Enako velja tudi za nastopanje na 
domačih tekmovanjih, ki so v koledarju FIS in IBU ter SZS, v vseh starostnih kategorijah. 
 
SZS je zveza smučarskih društev, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo z alpskim smučanjem, smučarskimi skoki, 
nordijsko kombinacijo in tekom na smučeh, biatlonom, smučanjem prostega sloga, deskanjem na snegu, 
telemarkom, nordijsko hojo ter izobraževanjem in organiziranjem na področju smučanja in nordijske hoje. 
Društva se znotraj SZS združujejo po panogah. 
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Na dan 30.06.2022 je imela SZS preko 5.600 imetnikov modre kartice. 
 
Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog je zveza smučarskih društev oziroma pravnih oseb iz 
Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s smučanjem in z njim povezanimi športi ter usposabljanjem smučarskih 
kadrov (ZUTS) in sicer: 

− alpsko smučanje, 

− smučarski skoki, teki na smučeh, nordijska kombinacija, 

− biatlon, 

− smučanje prostega sloga, 

− deskanje na snegu, 

− telemark smučanje, 

− para zimski športi  
in z njimi povezanimi izpeljankami, ki jih natančno definirajo poslovniki posameznih panog. 
 
Društva se znotraj zveze združujejo po panogah, s katerimi se ukvarjajo. Združevanje v Smučarsko zvezo Slovenije 
– Združenje smučarskih panog je prostovoljno. Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog odloča 
o vseh zadevah, ki so v skladu s statutom in zadevajo smučarski šport v Sloveniji. 
 
SZS odgovarja za svoje obveznosti s polno odgovornostjo in z vsemi svojimi sredstvi. 
 
Temeljni akt SZS je Statut Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog. SZS je pravna oseba 
zasebnega prava.  
 
V SZS so redni, izredni in častni člani. 
 
Redi člani SZS so društva s svojimi člani, ki plačajo letno članarino SZS, ki jo na predlog Izvršilnega odbora potrjuje 
skupščina SZS. Društva se o vstopu v članstvo SZS ali morebitnem izstopu iz nje odločajo samostojno s sklepom 
svojega organa upravljanja. 
 
Zaradi usklajevanja interesov posamezne panoge znotraj regije, se društva lahko povežejo v regijsko zvezo 
društev. 
 
Z vstopom v članstvo SZS člani sprejmejo vse pravice, dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz Statuta. Društva 
pridobijo pravice in dolžnosti rednega člana s sklepom skupščine in ko podpišejo pristopno izjavo, s katero 
zagotavljajo, da bodo pod enakimi pogoji kot vsi drugi člani, skladno z določili Statuta, delovali v SZS. 
 
Društva morajo izpolnjevati tudi naslednje osnovne pogoje: 

 

274 članov - društev 

Nordijsko smučanje 

Nordijska kombinacija 

Smučarski tek Smučarski skoki 

Telemark 

ZUTS 

Alpsko smučanje Smučanje  prostega sloga  

 

Biatlon 

Deskanje 
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− da so registrirani skladno z Zakonom o društvih, 

− da njihova pravila niso v nasprotju z določili Statuta SZS, o čemer mora svoje mnenje, na zahtevo kateregakoli 
drugega člana, podati nadzorni odbor SZS, 

− da imajo poravnane vse zapadle finančne in morebitne druge materialne obveznosti do SZS, 

− da jih častno razsodišče zaradi kršitve določil Statuta SZS ni kaznovalo z začasnim odvzemom rednih članskih 
pravic. 

 
Izredni član je lahko posameznik, ki se nima možnosti ali se ne želi včlaniti v društvo in ima plačano članarino, ki 
jo je določila skupščina SZS. 
 
Izredni člani SZS imajo vse pravice in dolžnosti kot ostali člani SZS, z edino izjemo, da nimajo volilne pravice ter 
ne morejo nastopati v tekmovalnem sistemu. 
 
O sprejemu izrednih članov odloča Izvršilni odbor SZS. 
 
Za izredne usluge pri delu na področju smučarskega športa SZS lahko podeli posamezniku naslov: 

− častnega predsednika SZS, 

− častnega člana Izvršilnega odbora SZS, 

− častnega člana. 
 

O podelitvi častnega članstva odloča skupščina SZS na predlog Izvršilnega odbora. 
 
Formalni temelj strukture organiziranosti opredeljuje Statut SZS, ki predvideva: skupščino, izvršilni odbor, 
predsednika SZS, nadzorni odbor in častno razsodišče. 
 
Skupščina je najvišji organ SZS in ga sestavljajo pooblaščeni predstavniki rednih članov, ki imajo različno število 
glasov glede na kriterije opredeljene v Statutu SZS.  
 
Izvršilni odbor je organ upravljanja, ki deluje med dvema zasedanjema skupščine. 
Izvršilni odbor sestavljajo predsednik SZS, podpredsednika SZS, predsedniki zbora vsake panoge, vključene v SZS, 
s tem da ima panoga za nordijsko smučanje dva zbora: zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo ter zbor 
za tek na smučeh, predsednik ZUTS-a, predstavniki SZS v predsedstvu FIS ali predsedstvu IBU,  predstavnik 
organizacijskih komitejev za izvedbo tekmovanj za Svetovni pokal v Sloveniji ter predstavnik športnikov in 
predstavnik para zimskih športov, oba brez glasovalne pravice. 
 
Seje izvršilnega odbora sklicuje predsednik najmanj šestkrat na leto. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Vsi 
člani izvršilnega odbora SZS vključno s predsednikom SZS opravljajo funkcijo neprofesionalno, so uspešni in 
ugledni posamezniki v gospodarskem, javnem ali političnem okolju.  
 
Predsednik SZS zastopa in predstavlja SZS, sklicuje skupščino in seje izvršilnega odbora ter podpisuje splošne 
akte, ki jih sprejemata skupščina in izvršilni odbor. Za svoje delo odgovarja skupščini. 
 
Nadzorni odbor ima 5 članov in ima pristojnost nadziranja izvajanja odločitev organov SZS, smotrnost uporabe 
sredstev, ugotavljanje zakonitosti delovanja, daje mnenja, da pravila članov niso v neskladju s statutom SZS. O 
svojem delu poroča skupščini in izvršilnemu odboru, odgovarja pa skupščini. 
 
Častno razsodišče v primeru kršitev vodi postopek in izreka kazni v skladu z določili pravilnika častnega 
razsodišča. Sestavljajo ga predsednik in dva člana. Odgovorno je skupščini SZS. 
Za opravljanje strokovnih nalog, finančnih nalog, administrativno tehničnih nalog ter drugih nalog za potrebe 
organov SZS ima ta strokovno službo, ki jo vodi direktor SZS, ki ima status delavca s posebnimi pooblastili in skrbi 
za zakonito in pravilno poslovanje SZS. Za svoje delo je direktor odgovoren izvršilnemu odboru in ima od njega 
pooblastila za posamezne naloge predstavljanja in zastopanja SZS.  
 
SZS ima z vidika dela in celote panožno strukturo organiziranosti. Vsak njen avtonomni del – panoga je 
samostojno organiziran. Najvišji organ posamezne panoge je zbor panoge, ki ga sestavljajo predstavniki vseh 
društev te panoge. SZS ima sedem panožnih oddelkov, eden od njih je sestavljen iz treh pod panog, ki tvorijo 
osem zborov (smučarski skoki in nordijska kombinacija sta en zbor, ki z zborom za smučarski tek tvorijo nordijski 
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panožni oddelek). Organ zbora panoge sta odbor in predsednik, ki je istočasno lahko tudi predsednik odbora in 
član izvršilnega odbora SZS. Organiziranje in način dela panoge urejajo poslovniki posameznih panog, razen ZUTS, 
ki ima svoj statut.  
 
Mandatna doba predsednika, podpredsednikov, članov izvršnega odbora, nadzornega odbora, častnega 
razsodišča, direktorja SZS, direktorjev panog in skladov je štiri leta oziroma olimpijsko obdobje. 
 
Smučarska zveza Slovenije je živa tvorba, ki deluje v spremenljivem in heterogenem okolju, ki mu pravimo »civilna 
sfera«. Je organizacija, ki deluje v interesu smučanja, katerega zastopajo njeni člani – društva. 
 

 Cilji SZS 
 
Cilji delovanja Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog so zapisani v Statutu SZS. Splošni cilji SZS 
obsegajo dve področji. Prvi cilj je zagotavljanje potrebnih pogojev za razvoj vrhunskega športa, kamor sodijo 
finančna sredstva za izvedbo programov reprezentanc in zagotavljanje infrastrukture za izvajanje programov 
(npr. smučarske skakalnice, poligoni za trening, biatlonski center ipd). S sistemom dela v vseh panogah pod 
okriljem SZS je potrebno doseči razmere za uspešno pripravo tekmovalk in tekmovalcev v vseh kategorijah. SZS 
zato sodeluje na celotni športni poti športnika in pokriva programe reprezentanc v vseh naših smučarskih 
panogah.  
 
Poslanstvo SZS je tudi popularizacija vseh smučarskih panog, ki imajo pod njenim okriljem že dolgo tradicijo. V ta 
namen usposabljamo strokovne kadre ter o delovanju na različne načine obveščamo članstvo in javnost nasploh. 
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 POSLOVNO POROČILO 
 

 Poročilo o delu Izvršilnega odbora 
 
Izvršilni odbor je organ upravljanja, ki deluje med dvema zasedanjema skupščine SZS in je pristojen, da razpravlja 
in odloča o vseh zadevah določenih s Statutom SZS. V letu 2021 so potekale tri redne, ena izredna in 14 dopisnih 
sej Izvršilnega odbora.  
 

 Poročilo direktorja SZS 
 
Leto 2021 je podobno kot leto prej še vedno precej zaznamovala pandemija COVID 19. Pri naši dejavnosti in 
aktivnostih se je to najbolj občutilo pri izpadu večine tekmovanj otroških kategorij, ki zaradi veljavnih ukrepov 
vlade, niso smeli tekmovati in posledično izgubili pomemben delež v njihovem razvoju. Na najvišjem nivoju je 
sicer bilo izvedeno večino tekmovanj tako za svetovni pokal kot tudi svetovna prvenstva, vendar v celoti brez 
gledalcev in pod strogimi preventivnimi zdravstvenimi ukrepi v obliki rednih testiranj in nošenju mask. Na 
poslovnem delu smo sicer za draga testiranja dobivali povračila teh stroškov s strani države, kar nam je bistveno 
pomagalo pri vzdrževanju ravnotežja med čim boljšimi programi dela in razpoložljivimi sredstvi. Tako smo kot 
leto prej še vedno uspeli zadrževati stroške na nižji ravni kot v normalnih letih brez covida, predvsem na račun 
izpada daljših poti in nekaj odpadlih tekem.  
 
Na športnem delu je bilo leto izjemno uspešno, predvsem smo odlične rezultate dosegali v nordijskih disciplinah, 
z vrhuncem na nordijskem svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu. Iz Nemčije smo namreč prinesli kar 6 kompletov 
medalj, 4 v smučarskih skokih in 2 v smučarskih tekih. Nordijci so izstopali tudi v svetovnem pokalu, kjer je Nika 
Križnar osvojila veliki kristalni globus za skupni seštevek, Anamarija Lampič pa mali kristalni globus za seštevek v 
šprintu. Manj uspešni so bili na svetovnih prvenstvih športniki ostalih panog. Alpski smučarji so sicer dosegli nekaj 
zelo dobrih rezultatov v Cortini d' Ampezzo, medtem ko so se biatlonci in deskarji merili na slovenskih tleh, prvi 
na Pokljuki, drugi na Rogli. Ta dva dogodka sta vsekakor izstopala pri organizacij tekem v Sloveniji. Dolgo 
pričakovan dogodek na Pokljuki je bil izveden sicer brez gledalcev, kar je sicer malo okrnilo sicer odlično 
organiziran dogodek, ki pa je šel v svet z izjemno kuliso na TV ekranih. Po športni plati sicer nismo osvojili tako 
želene medalje, čeprav smo bili zelo blizu, smo pa na poslovnem delu naredili odličen rezultat in iz presežka se 
bo v Centru Pokljuka gradila nova in daljša rolkarska steza za vadbo v ne-zimskem času. Svetovno prvenstvu na 
Rogli smo organizirali na pobudo FIS, ki nam je tekmovanje v alpskih disciplinah deskanja ponudil, ko so 
organizacijo zaradi covida odpovedali Kanadčani. Odločitev za organizacijo je bila vsekakor prava, saj je tudi to 
prvenstvo naredilo lep poslovni rezultat, katerega presežek gre v popularizacijo tega športna med mladimi in 
graditev piramide, ki se je v zadnjem desetletju porušila.  
  
Športniki so proti koncu leta že vstopili v olimpijsko sezono in tlakovali pot proti sedmim olimpijskim medaljam v 
kitajskem Pekingu, kar je drugi najboljši rezultat naših športnikov v zgodovini olimpijskih iger. Tudi sicer se je leto 
zaključilo z izjemnimi rezultati naših športnic in športnikov v svetovnem pokalu in sicer s posamičnimi zmagami 
tako skakalk in skakalcev kot alpskih smučarjev. Tudi nadaljevanje sezone je bilo fantastično in pri vseh izjemnih 
rezultatih gre vsekakor izpostaviti prvo zmago slovenske ekipe v pokalu narodov, ki so ga osvojile smučarske 
skakalke.  
 
Tudi v poslovnem delu smo uspeli obdržati pozitiven trend presežka prihodkov nad stroški in tako ohraniti mirno 
nadaljevanje finančne sanacije zveze, ki jo uspešno zaključujemo v letu 2022, ko se podajamo v novo 4 letno 
obdobje. Tokrat s prioriteto na razvoju in nadgradnjo treh temeljnih področji delovanja: popularizacija s 
primarnim ciljem povečati množičnost udejanja v smučarskih športih; večji poudarek na članstvu v vseh področjih 
delovanja ter še izboljšati infrastrukturne pogoje tako na področju objektov kot kadrov.  
  

 Realizacija športnih dogodkov v začetku leta 2022 
 
V mesecih januar, februar in marec 2022 so bile uspešno izpeljane tekme za svetovni pokal v Kranjski Gori za 
ženske in moške v alpskem smučanju, na Ljubnem za ženske skakalke prvič v novoletnem obdobju in večernem 
času pod reflektorji, na Rogli v deskanju, na Krvavcu v telemarku in konec marca v Planici za moške skakalce. Po 
daljšem času sta bila moška veleslaloma v Kranjski Gori in planiški vikend ob koncu sezone, prva dogodka z 
gledalci. 
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Opisana izpeljava tekem v začetku leta 2022 ni vpliva na izkazane računovodske izkaze za leto 2021. Menimo, da 
se po datumu bilance stanja niso pojavili poslovni dogodki, ki bi lahko pomembno vplivali na računovodske izkaze 
za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2021.  
 

 Pregled poslovne uspešnosti po panogah oz. organizacijskih enotah 
 
SZS ugotavlja poslovno uspešnost po stroškovnih mestih (pred davkom od dobička). Pregled ustvarjenih 
prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih za leto 2021 in 2020 je prikazan v nadaljevanju.  
 

Poslovanje v obdobju od 01. januarja  do 31. decembra 2021 

Vrednosti v EUR  Prihodki Odhodki 
Rezultat  

(pred davkom) 

    

Alpske discipline 3.690.115,99 3.552.687,23 137.428,76 

Telemark 11.803,07 23.309,91 -11.506,84 

Deskanje na snegu 771.313,74 661.681,79 109.631,95 

Teki 1.091.535,88 990.516,67 101.019,21 

Skoki & Nordijska kombinacija 2.471.053,25 2.293.183,44 177.869,81 

DPNC Kranj 21.061,47 141.345,56 -120.284,09 

Biatlon 1.449.824,05 1.277.053,29 172.770,76 

ZUTS 367.266,19 333.778,50 33.487,69 

Sodniki 1.170,93 580,62 590,31 

Planica 156.234,51 82.223,74 74.010,77 

Prosti slog 75.769,73 65.025,36 10.744,37 

Delovanje SZS 1.628.990,61 1.202.328,63 426.661,98 

        

Skupaj  SZS 11.736.139,42 10.623.714,74 1.112.424,68 

 
 

Poslovanje v obdobju od 01. januarja  do 31. decembra 2020 

Vrednosti v EUR Prihodki Odhodki 
Rezultat  

(pred davkom) 

    

Alpske discipline 2.757.186,56 2.879.644,65 -122.458,09 

Telemark 14.334,25 16.489,71 -2.155,46 

Deskanje na snegu 453.828,08 385.334,75 68.493,33 

Teki 834.065,07 855.361,94 -21.296,87 

Skoki & Nordijska kombinacija 2.256.549,58 2.034.653,52 221.896,06 

DPNC Kranj 27.258,19 106.259,27 -79.001,08 

Biatlon 1.372.215,91 1.225.237,27 146.978,64 

ZUTS 279.183,74 262.655,49 16.528,25 

Sodniki 246,58 42,50 204,08 

Planica 1.134.756,38 1.112.105,12 22.651,26 

Prosti slog 81.587,77 51.598,25 29.989,52 

Delovanje SZS 1.218.562,24 819.805,78 398.756,46 

       

Skupaj SZS 10.429.774,35 9.749.188,25 680.586,10 
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 RAČUNOVODSKO POROČILO 

 
Računovodski izkazi vsebujejo izkaz poslovnega izida s pojasnili in bilanco stanja s pojasnili. Računovodski izkazi 
so sestavljeni v skladu z določili Zakona o društvih ter Slovenskimi računovodskimi standardi ter predstavljajo 
resnični prikaz premoženja in poslovanja SZS. 
 

− Podlaga za sestavitev računovodskih izkazov  
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi (SRS 2016), in sicer z vsemi 
zahtevami vseh ustreznih standardov ter z vsemi ustreznimi stališči in pojasnili k njim. 
 
Zakon o društvih določa, da SZS vodi poslovne knjige in sestavi letno poročilo v skladu s slovenskimi 
računovodskimi standardom za društva (SRS 33). Sredstva in obveznosti do virov sredstev ter stroški, odhodki in 
prihodki se obravnavajo v skladu s splošnimi računovodskimi standardi (SRS od 1 do 17). 
 
SZS je kot društvo zavezana k reviziji letnega poročila. 
 
Temeljni računovodski predpostavki sta upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne 
neomejenosti delovanja. 
 
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov so: razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. 
 
Spremembe računovodskih ocen, spremembe računovodskih usmeritev in popravki napak 
 
Računovodske usmeritve so načela, temelji, dogovori, pravila in navade, ki jih društvo upošteva pri sestavljanju 
računovodskih izkazov. Spremenijo se, če tako zahtevajo računovodski standardi in stališča oziroma pojasnila k 
njim. V takem primeru društvo učinke spremembe računovodske usmeritve, ki izhaja iz začetne uporabe 
standarda, stališča oziroma pojasnila, obračuna v skladu s posebnimi prehodnimi določbami standarda, stališča 
oziroma pojasnila, če posebnih prehodnih določb ni, pa spremembo uporabi za nazaj.  
 
Temeljne računovodske usmeritve v primerjavi s preteklim letom so ostale nespremenjene. 
 

− Opredelitev povezanih oseb 
 
SZS izkazuje 100 % lastniški delež v družbi Center Pokljuka d.o.o., 20 % lastniški delež v družbi Športna loterija 
d.d. in 100 % ustanovitveni vložek v Zavod SLOSKI. 
 
SZS s svojo odvisno družbo ne sestavlja konsolidiranih računovodskih izkazov. SZS je organizirana v skladu z 
določili zakona o društvih, odvisna družba pa v skladu z določili zakona o gospodarskih družbah, medtem ko je 
zavod organiziran v skladu določili Zakona o zavodih. 
 

− Predstavitvena valuta 
 
Vrednosti v računovodskih izkazih in pojasnilih so prikazane v evrih s centi. 
 

− Obvladovanje tveganj 
 
Obvladovanje tveganj postaja v skladu s poslovno politiko SZS eden od pomembnejših procesov celotnega 
procesa upravljanja. Aktivno obvladovanje tveganj vpliva na manjšo izpostavljenost SZS raznim nepredvidljivim 
dogodkom, omogoča boljši nadzor nad stroški, večjo predvidljivost denarnih tokov in zmanjševanje presežka 
odhodkov nad prihodki, višjo bonitetno oceno, hkrati pa ustvarja zaupanje poslovnih sponzorjev, članov SZS, 
dobaviteljev in preostalih strank, koristno je tudi kot podpora vodstvu pri odločanju.  
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a) Poslovna tveganja: 

 
Gre za tveganja, ki so povezana z dolgoročnim delovanjem SZS. Znatna so tveganja neizpolnitev pogodb s 
poslovnimi partnerji, pri javnih virih so ta tveganja neznatna. Poslovna tveganja zmanjšujemo predvsem tako, da 
ne povzročamo razlogov za prekinitev pogodb. Načrtujemo aktivnejše spremljanje dogajanj na zakonodajnem 
področju ter sodno prakso, predvsem pa osveščanje izvajalcev s strani SZS (od tekmovalcev in drugih članov ekip 
do trženja in poslovne podpore) glede izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. 
 
b) Tveganja delovanja: 
 

− Tveganja v povezavi s kadri: Obseg nalog po večini zadolžitev je z vidika stroškov tak, da notranjih rezerv ni 
veliko. Stroškovni vidik in v tej točki obravnavano tveganje sta si običajno nasprotujoča.  
 

− Tveganja v povezavi s poškodbami in s tekmovalnimi rezultati: Poslovanje zveze je, sicer z zamikom, 
vzročno povezano z doseženimi tekmovalnimi rezultati, kar velja tako za pogoje poslovanja s pokrovitelji in 
opremljevalci kot v dobršni meri tudi za financiranje iz javnih virov (FŠO in MIZŠ). Med ukrepe za 
zmanjševanje teh tveganj sodijo pravilne priprave, medicinska oskrba in ustrezna opremljenost ter 
motiviranost tekmovalcev, kljub temu pa so tveganja glede na naravo smučarskega športa in razmere za 
potovanja sorazmerno velika. 

 
c) Finančna tveganja:  
 
Plačilno sposobnostno tveganje: pomeni, da bo SZS naletela na težave pri zbiranju finančnih sredstev, potrebnih 
za izpolnitev finančnih in poslovnih obveznosti. 

 
Čisti presežek prihodkov nad odhodkov je leta 2021 znašal 1.088.698,83EUR. Na dan 31.12.2021 znaša društveni 
sklad 2.809.818,25 EUR. 
 
SZS na dan 31.12.2021 izkazuje presežek kratkoročnih sredstev nad kratkoročnimi obveznostmi v višini 
514.362,06EUR medtem ko je na dan 31.12.2020 znašal presežek kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi 
sredstvi 510.139,73 EUR. V kolikor se vrednosti kratkoročnih sredstev poveča za kratkoročne aktivne časovne 
razmejitev in se kratkoročne obveznosti povečajo za kratkoročne pasivne časovne razmejitve znaša presežek 
kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi sredstvi  znaša 390.673,48 EUR, medtem ko je na dan 31.12.2020 
znašal 1.106.281,35 EUR. 
 
Ob morebitnih kritičnih razmerah bi SZS svoja likvidnostna tveganja reševala s prodajo dolgoročnih finančnih 
naložb in nepremičnin, vendar mora v skladu z določili 20. člena statuta poslovodstvo pred odtujitvijo le teh 
pridobiti soglasje skupščine.  
 
Znatna so tveganja nepravočasnega plačila ali neplačila. Z namenom obvladovanja teh tveganj smo pri sklepanju 
novih pogodb posebno pozornost posvetili opredelitvi poslovnih pogojev ter večstopenjskega postopka 
opominjanja in izterjave. 
 

− Obrestno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe tržnih 
obrestnih mer. SZS v letu 2021 ni poslovala s finančnimi instrumenti. Obstaja možnost nastanka obrestnega 
tveganja zaradi neusklajenosti obrestnih mer med sredstvi in obveznostmi SZS. Tveganje sprememb 
obrestnih mer je nevarnost izgube zaradi neugodnega gibanja obrestnih mer (EURIBOR) ali sprememb 
pogojev financiranja. 

− Valutno tveganje je tveganje, da bo vrednost finančnih instrumentov nihala zaradi spremembe deviznih 
tečajev. SZS je v letu 2021 poslovala na domačem in tujem trgu. SZS ima svoja sredstva oz. obveznosti do 
virov sredstev delno izpostavljena valutnemu tveganju. Valutno tveganje zaradi sorazmerno majhnega 
obsega poslovanja v tujih valutah nima pomembnejšega vpliva na poslovanje SZS, razen pri izplačilih nagrad 
in povračilu stroškov v Planici.  

− Kreditno tveganje je tveganje, da stranka vključena v pogodbo o finančnem instrumentu, ne bo izpolnila 
obveznosti in bo SZS povzročila finančno izgubo.  
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 Bilanca stanja 
 

 Vrednosti v EUR Pojasnilo 31.12.2021 31.12.2020 
Indeks 
21/20 

        

  Sredstva   8.008.837,84 10.570.541,91 75,77 

           

A. Dolgoročna sredstva  4.694.936,09 4.695.674,21 99,98 

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve  

3.4.1 101.172,01 94.328,96 107,25 

1. Neopredmetena sredstva 3.4.1 97.001,10 94.328,96 102,83 

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 3.4.1 4.170,91 0,00 - 

II. Opredmetena osnovna sredstva 3.4.2 1.939.122,89 1.987.111,18 97,59 

III. Dolgoročne finančne naložbe 3.4.3 2.654.641,19 2.614.234,07 101,55 

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 3.4.3 2.654.641,19 2.614.234,07 101,55 

B. Kratkoročna sredstva   2.922.053,45 5.424.006,39 53,87 

I. Zaloge 3.4.4 35.912,72 100.250,58 35,82 

II. Kratkoročne finančne naložbe 3.4.5 8.917,22 0,00 -  

1. Kratkoročna posojila 3.4.5 8.917,22 0,00 -  

III. Kratkoročne poslovne terjatve 3.4.6 885.256,03 3.418.532,36 25,90 

IV. Denarna sredstva 3.4.7 1.991.967,48 1.905.223,45 104,55 

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.4.8 391.848,30 450.861,31 86,91 

           

  Obveznosti do virov sredstev  8.008.837,84 10.570.541,91 75,77 

           

A. Sklad  2.809.818,25 1.680.712,30 167,18 

I. Društveni sklad 3.4.9 2.610.164,68 1.521.465,85 171,56 

II. 
Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni 
vrednosti 

3.4.9 199.653,57 159.246,45 125,37 

B. 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

 1.111.114,72 1.241.641,32 89,49 

1. Rezervacije 3.4.10 337.160,17 0,00 - 

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 3.4.10 773.954,55 1.241.641,32 62,33 

C. Dolgoročne obveznosti   383.329,64 667.039,24 57,47 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 3.4.11 383.329,64 667.039,24 57,47 

Č. Kratkoročne obveznosti  2.407.691,39 5.934.146,12 40,57 

I. Kratkoročne finančne obveznosti 3.4.12 833.019,24 358.516,53 232,35 

II. Kratkoročne poslovne obveznosti 3.4.13 1.574.672,15 5.575.629,59 28,24 

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.4.14 1.296.883,84 1.047.002,93 123,87 

           

  Zunajbilančna evidenca 3.4.15 739.991,79 1.025.555,77 72,16 

 
Pojasnila v poglavjih 3.3 in 3.4 tega poročila so sestavni del računovodskih izkazov. 
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 Izkaz poslovnega izida 
 

Vrednosti v EUR Pojasnilo Leto 2021 Leto 2020 
Indeks  
21/20 

        

A. Čisti prihodki od prodaje 3.5.1 6.261.609,97 5.992.091,07 104,50 

B. 
Subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije 
in drugi prihodki, ki so povezani s poslovnimi 
učinki 

3.5.1 2.590.523,72 2.401.721,22 107,86 

C. Drugi poslovni prihodki  3.5.1 2.152.817,36 1.468.125,19 146,64 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 3.5.2 8.888.284,80 8.140.836,27 109,18 

1. 
Nabavna vrednost prodanega blaga in 
materiala 

3.5.2 17.054,20 10.743,32 158,74 

2. Stroški porabljenega materiala 3.5.2 1.528.526,45 1.341.815,62 113,91 

3. Stroški storitev 3.5.2 7.342.704,15 6.788.277,33 108,17 

II. Stroški dela 3.5.2 1.111.144,31 1.037.437,43 107,10 

1. Stroški plač 3.5.2 843.307,34 796.318,14 105,90 

2. Stroški pokojninskih zavarovanj 3.5.2 75.536,76 70.972,10 106,43 

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 3.5.2 64.441,55 58.730,62 109,72 

4. Drugi stroški dela 3.5.2 127.858,66 111.416,57 114,76 

III. Odpisi vrednosti 3.5.2 322.210,80 246.667,86 130,63 

1. Amortizacija 3.5.2 266.196,93 239.667,51 111,07 

2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 

3.5.2 0,13 1.103,28 0,01 

3. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
obratnih sredstvih 

3.5.2 56.013,74 5.897,07 949,86 

IV. Drugi poslovni odhodki 3.5.2 243.471,70 220.554,96 110,39 

F. Presežek poslovnih prihodkov/odhodkov  439.839,44 216.440,96 203,21 

H. Finančni prihodki 3.5.3 726.889,09 559.143,39 130,00 

I. Finančni prihodki iz deležev 3.5.3 691.772,72 552.647,52 125,17 

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 3.5.3 35.116,37 6.495,87 540,66 

J. Finančni odhodki 3.5.4 58.592,78 103.593,94 540,60 

I. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 3.5.4 31.147,18 31.949,97 56,56 

II. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 3.5.4 27.445,60 71.643,97 97,49 

K. Drugi prihodki 3.5.5 4.299,28 8.693,48 38,31 

L. Drugi odhodki 3.5.6 10,35 97,79 49,45 

M. Presežek prihodkov nad odhodki  1.112.424,68 680.586,10 10,58 

N. Davek od dohodkov  23.725,85 7.918,37 163,45 

O. 
Čisti presežek prihodkov nad odhodki 
obračunskega obdobja 

 1.088.698,83 672.667,73 299,63 

  
Povprečno število zaposlenih na podlagi 
delovnih ur v obračunskem obdobju  

 28,99 29,22 4,75 

 
Pojasnila v poglavjih 3.3, 3.5 in 3.6 tega poročila so sestavni del računovodskih izkazov. 
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 Metode za vrednotenje 
 

Opredmetena osnovna sredstva 

 
Opredmetena osnovna sredstva se vrednotijo po nabavni vrednosti. Opredmetena osnovna sredstva zajemajo: 

− zemljišča, 

− zgradbe, 

− proizvajalna oprema, 

− druga oprema. 
  
Opredmeteno dolgoročno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. V nabavno 
vrednost se vštevajo tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve po odštetju popustov ter vsi neposredno 
pripisljivi stroški pripravljanja sredstva za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve ter ocena 
stroškov razgradnje, odstranitve in obnovitve. Nabavno vrednost sestavljajo tudi stroški izposoje do aktiviranja 
opredmetenega sredstva.  
 
Če je nabavna vrednost opredmetenega osnovnega sredstva velika, se nabavna vrednost razdeli na posamezne 
dele z različno dobo koristnosti. 
 
Kasneje nastali stroški povečujejo nabavno vrednost, če povečujejo njihove prihodnje koristi. 
 
Amortizirljivi znesek se razporedi v ocenjeni dobi njegove koristnosti.  
 
Opredmeteno osnovno sredstvo, katerega posamična nabavna vrednost ne presega 500,00 EUR, se lahko 
razporedi kot material. 
 
Za merjenje nepremičnine ob pripoznanju je  izbran model nabavne vrednosti. Neodpisana vrednost 
opredmetenega osnovnega sredstva se zmanjšuje z amortiziranjem. Opredmeteno osnovno sredstvo se začne 
amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je na voljo za uporabo. Zmanjšanje vrednosti osnovnih 
sredstev zaradi oslabitve ni strošek amortizacije, temveč prevrednotovalni poslovni odhodek v zvezi z osnovnimi  
sredstvi.  
 

Pravica do uporabe sredstva 

 

SZS ob začetnem pripoznanju pravice do uporabe sredstva izmeri po sedanji vrednosti prihodnjih najemnin. To 

pravico amortizira in pripozna strošek amortizacije, med odhodki iz financiranja pa strošek obresti. V izkazu 

denarnega toka loči znesek, ki pomeni plačilo glavnice in znesek, ki pomeni plačilo obresti in oboje razvrsti med 

denarne tokove pri financiranju.  

 

SZS spodbudnine pri najemu (na primer brezplačne najemnine za obdobja, za katera ji ni treba plačati najemnine) 

obračuna kot del merjenja pravice do uporabe sredstva in obveznosti iz najema, ki predstavlja zmanjšanje 

stroškov in obveznosti.  

 

SZS pravico do uporabe slabi skladno z zahtevami SRS 17. 

 

Za kratkoročne najeme in najeme majhne vrednosti (vrednost najetega sredstva, če bi bilo novo, je manjše od 

10.000,00 EUR) SZS uporablja izjemo in ne pripoznava pravice do uporabe sredstva. 

 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 

 
Neopredmetena sredstva zajemajo dolgoročne stroške razvijanja, usredstvene stroške naložb v tuja 
opredmetena osnovna sredstva, naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine in druge pravice ter dobro 
ime. 
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Dolgoročne aktivne časovne razmejitve so dolgoročno odloženi stroški. Dani predujmi za neopredmetena 
sredstva se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve. 
 
Neopredmeteno sredstvo se pripozna v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja, če je verjetno, da bodo pritekale 
gospodarske koristi povezane z njim in če je mogoče njegovo nabavno vrednost zanesljivo izmeriti. 
 
Neopredmeteno sredstvo se prične amortizirati, ko je neopredmeteno osnovno sredstvo s končno dobo 
koristnosti na razpolago za uporabo. 
 

Amortizacija neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

 
Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev se v poslovnih knjigah 
zmanjšuje z amortiziranjem.  
 
Amortizacijske stopnje temeljijo na predvideni življenjski dobi sredstev in znašajo: 
 

Dolgoročne premoženjske pravice – stavbna pravica 3,30 %  

Dolgoročne premoženjske pravice – programska oprema 10,00 %   

Blagovna znamka »Podarim – Dobim« 20,00 % 

Zgradbe 2,00 % - 5,00 % 

Sestavni del zgradb 5,00 % 

Pohištvo  12,00 % 

Računalniki in računalniška oprema 100,0 % - 25,00 % 

Ostala oprema 6,70 % - 25,00 % 

Transportne sredstva (kombiji) in osebna vozila 12,50 % - 200,00 % 

Drobni inventar 100,00 % 

 
Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državnih pomoči 

 
S sredstvi povezane državne podpore oz. tuje vire financiranja se v računovodskih izkazih obravnava kot odloženi 
prihodek (dolgoročna časovna razmejitev), ki se za sorazmerni del obračunane amortizacije osnovnih sredstev 
prenašajo v dobro drugih prihodkov. 

 
Finančne naložbe 

 
Finančne naložbe zajemajo: 

− naložbe v kapital drugih podjetij, 

− naložbe v posojila. 
 

Finančne naložbe v kapital podjetja se pri začetnem pripoznavanju razvrstijo v: 

− finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida; 

− finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo; 

− finančne naložbe v posojila ali 

− za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
 

Finančne naložbe v kapital podjetij so vrednotene po pošteni vrednosti na dan nakupa in se prevrednotujejo 
zaradi njihove oslabitve. 
 
Finančne naložbe se v poslovnih knjigah ob nakupu oz. ob prodaji praviloma pripoznajo z upoštevanjem datuma 
trgovanja.  
 
Finančne naložbe v kapital podjetij, katerih pošteno vrednost je mogoče določiti na trgu, se preračunajo na 
pošteno vrednost na dan bilance stanja. Dokazani dobiček ali dokazana izguba pri finančnem sredstvu, 
razpoložljivem za prodajo, se pripozna neposredno v društvenem skladu. 
Ločeno se izkazuje finančne naložbe v odvisna podjetja, pridružena podjetja in skupaj obvladovana podjetja. 
Naložbe so vrednotene po pošteni vrednosti na dan nakupa.  
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Nakupno vrednost naložbe povečujejo stroški posla, ki izhajajo neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega 
instrumenta. 
 
Oslabitve dolgoročnih finančnih naložb razpoložljivih za prodajo se pripoznajo prek poslovnega izida in jih ni 
mogoče odpraviti, v kolikor ne gre za vrednostne papirje, ki se jim lahko določi poštena vrednost. 
 
Zaradi okrepitve se prevrednoti tiste dolgoročne finančne naložbe za katere je znana tržna vrednost ter se z njimi 
trguje na organiziranem trgu.  
 
Preračuni finančnih sredstev, izraženih v tuji valuti, se pripoznajo kot so razvrščene finančne naložbe. 
 

Terjatve 

 
Terjatve zajemajo: 

− pravice zahtevati plačilo dolga, dobavo stvari ali opraviti storitev, 

− terjatve povezane s finančnimi prihodki, 

− terjatve, ki se nanašajo na kupce, dobavitelje, zaposlene, državo ipd., 

− terjatve za odloženi davek, 

− prejeti vrednostni papirji ne predstavljajo terjatev. 
 
Glede na zapadlost v plačilo se delijo na kratkoročne (zapadejo v plačilo v letu dni) in dolgoročne. 
Terjatve se delijo na tiste, ki se nanašajo na stranke v državi in tujini. 
 
Terjatve se izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin. Kasnejša povečanja terjatev (razen predujmov) 
povečuje finančne prihodke, zmanjšanja pa odhodke. 
 
Terjatve izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto, ta razlika predstavlja 
prihodke ali odhodke iz financiranja. 
 
Del dolgoročnih terjatev, ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu obračunskega obdobja, se v bilanci stanja izkaže 
med kratkoročnimi terjatvami. 
 

Oslabitve terjatev 

 
Knjigovodsko vrednost terjatev je treba zmanjšati s preračunom na kontu popravka vrednosti. Dvomljive terjatve 
so tiste, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, sporne pa 
tiste, zaradi katerih se je že začel sodni postopek. Popravki dvomljivih in spornih terjatev se opravijo za vse 
terjatve, ki so zapadle v plačilo pred letom dni in bremenijo prevrednotovalne poslovne odhodke v zvezi s 
terjatvami, njihova odprava pa prevrednotovalne poslovne prihodke.  
 
Na dan 31.12.2021 je bil popravek vrednosti terjatev oblikovan za vse terjatve, ki so zapadle v plačilo pred 
01.01.2021. Popravek vrednosti je bil oblikovan tudi za vse tiste terjatve za katere je bilo na osnovi individualne 
presoje ocenjeno, da obstaja tveganje, da terjatve ne bo mogoče izterjati. 
 

Zaloge 

 
Zaloge so vrednotene po nabavni vrednosti, ki poleg dobaviteljevih stroškov vključuje tudi odvisne stroške 
povezane z nabavo.  
 
Pri porabi oz. zmanjševanju vrednosti zaloge se uporablja metoda zaporednih cen (FIFO).  
 
Letno se preverja ali  knjigovodska vrednost ustreza čisti iztržljivi vrednosti zalog. Predmet slabitev so vse tise 
zaloge katere niso imela nobenega  prevzema in prodaje več kot 365 dni od datuma izdelave računovodskih 
izkazov. 
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Denarna sredstva  

 
Denarna sredstva zajemajo: 

− gotovino, 

− knjižni denar in  

− denar na poti. 
 
Ločeno se izkazuje denar v domači in tuji valuti. Zadolžitve na tekočih računih niso denarna sredstva. Na dan 
bilanciranja se denarna sredstva v tuji valuti prevrednotijo po referenčnem tečaju Evropske centralne banke. 
 

Društveni sklad 

 
Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. Sestavljen je iz ustanovitvenih vlog članov društva, namenskih 
skladov in presežka prihodkov, zmanjšuje pa ga presežek odhodkov. 
 
Društveni sklad se vrednoti v znesku razlike med vrednostmi sredstev skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami 
ter vrednostjo dolgov skupaj z rezervacijami pasivnimi časovnimi razmejitvami in presežkom iz prevrednotenja. 
 
Društvo lahko pokrije presežek odhodkov iz rezerv, iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, lahko 
pa tudi v breme drugih delov društvenega sklada. 
 

Rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve 

 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve zajemajo zneske rezervacij, oblikovanih z vnaprejšnjim 
vračunavanjem stroškov oziroma odhodkov in zneske dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. 
 
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po 
predvidevanjih poravnavale v prihodnjih poslovnih obdobjih. 
 
Med dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami se izkazujejo odloženi prihodki, ki bodo v obdobju daljšem 
od leta dni pokrili predvidene odhodke. 
 
SZS ne izračunava dolgoročne rezervacije za odpravnine zaposlenim, ker iz navedenega naslova v prihodnjih 
poslovnih obdobjih ne predvideva večjih odhodkov. SZS ima na dan 31.12.2021 redno delovno razmerje sklenjeno 
s 29 zaposlenci, od tega jih je 16 zaposlenih za določen čas. Zaradi narave dele je fluktuacija zaposlencev 
sorazmerno velika, vendar so zneski rezervacij za odpravnine zaposlenim nepomemben strošek.  
 

Dolgoročni dolgovi  

 
Dolgovi so finančni in poslovni.  
 
Dolgoročni dolgovi se nanašajo na obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku, daljšem od leta dni. 
 
Dolgovi se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, in ob predpostavki, da 
upniki zahtevajo njihovo poplačilo. 
 
Dolgoročni dolgovi zajemajo: 

− dolgoročno dobljena posojila, 

− dolgove do najemodajalcev v primeru finančnega najema, 

− dolgoročne dobaviteljeve kredite za kupljeno blago ali storitve, 

− obveznosti do kupcev iz varščin. 
 

Ločeno se izkazujejo obveznosti do bank, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter ločeno obveznosti do domačih in 
tujih upnikov. 
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Dolgovi, izraženi v tujih valutah, so preračunani v domačo valuto na dan nastanka po paritetnem tečaju Evropske 
centralne banke, konec obračunskega obdobja pa po paritetnem tečaju Evropske centralne banke na zadnji dan 
obračunskega obdobja. 
 
Obresti se obračunavajo v skladu s pogodbami in bremenijo finančne odhodke poslovnega obdobja. 
 

Kratkoročni dolgovi 

 
Kratkoročni dolgovi so finančni in poslovni.  
 
Kratkoročni dolgovi se nanašajo na obveznosti, ki zapadejo v plačilo v roku krajšem od leta dni. 
 
Dolgovi se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, in ob predpostavki, da 
upniki zahtevajo njihovo poplačilo. 
 
Kratkoročni dolgovi zajemajo: 

− kratkoročno dobljena posojila, 

− kratkoročni dobaviteljevi krediti za blago ali storitve, 

− obveznosti do zaposlencev, 

− obveznosti za obresti, 

− obveznosti do države, 

− obveznosti za prejete predujme in varščine. 
 
Ločeno se izkazujejo obveznosti do bank, drugih pravnih in fizičnih oseb, ter ločeno obveznosti do domačih in 
tujih upnikov. 
 
Dolgovi, izraženi v tujih valutah, so preračunani v domačo valuto na dan nastanka po paritetnem tečaju Evropske 
centralne banke, konec obračunskega obdobja pa po paritetnem tečaju Evropske centralne banke na zadnji dan 
obračunskega obdobja. 
 
Obresti se obračunavajo v skladu s pogodbami in bremenijo finančne odhodke poslovnega obdobja. 
 

Prihodki 

 
Prihodki se razčlenjujejo na prihodke od dejavnosti, finančne prihodke in druge prihodke.  
 
Prihodki od dejavnosti zajemajo zneske članarin, prostovoljnih prispevkov članov, dotacij iz fundacij oziroma 
ustanov, dotacij iz proračunskih sredstev, donacij pravnih in fizičnih oseb, prihodkov od prodaje materiala in 
storitev ter drugih prihodkov, doseženih z opravljanjem dejavnosti, ki se nanašajo na obračunsko obdobje. 
Pomembni delež prihodkov iz naslova storitev se nanaša na storitve oglaševanja, ki se kot prihodki pripoznajo  
glede na obdobje oglaševanja posamezne pogodbe. 
 
Državne podpore se nanašajo na dotacije, subvencije in premije. Državna pomoč, ki se pridobi na javnih razpisih 
kot nadomestilo za že nastale odhodke, se pripozna v poslovnem izidu tistega obdobja v katerem se jih pridobi.  
 
Finančni prihodki zajemajo zneske obresti in drugih finančnih prihodkov, ki se nanašajo na obračunsko obdobje. 
Drugi prihodki zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov in dobičkov, nastalih pri prodaji 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, ter druge podobne postavke. Med drugimi 
prihodki se izkazujejo tudi prevrednotovalni prihodki, nastali ob odpravi oslabitve sredstev. 
 

Odhodki 

 
Odhodki se razvrščajo na odhodke od dejavnosti, finančne odhodke in druge odhodke.  
 
Stroški nabavljenega materiala zajemajo vrednost materiala nabavljenega v obračunskem obdobju, obračunano 
po nakupnih cenah. 
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Stroški storitev zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih oseb, 
ki bremenijo poslovni izid v obračunskem obdobju. 
 
Stroški dela zajemajo zneske plač, nadomestil plač, kolikor bremenijo društvo, dajatev v naravi, vrednosti daril 
in nagrad zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega razmerja, ter 
dajatev, ki se obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo društvo. 
 
Dotacije drugim pravnim osebam zajemajo zneske sredstev, ki jih društvo prenese drugim pravnim osebam 
skladno z nameni, za katere je ustanovljeno. 
 
Odpisi vrednosti zajemajo zneske stroškov amortizacije, prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih ter prevrednotovalnih poslovnih odhodkov pri 
drugih postavkah. 
 
Finančni odhodki zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih 
odhodkov, ki bremenijo prihodke v obračunskem obdobju. 
 
Drugi odhodki zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih primanjkljajev, popravkov sredstev, izgub, nastalih 
pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, in drugih podobnih postavk ter zneske 
dajatev razen tistih, ki sodijo med stroške dela ali se vračunavajo v nabavno (nakupno) vrednost pridobljenega 
materiala, storitev, blaga ter opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev. 
 
Donosi od dejavnosti se ugotovijo tako, da se poslovni prihodki popravijo za razliko med (večjo) vrednostjo zalog 
gotovih proizvodov ter nedokončanih proizvodov in storitev na koncu obračunskega obdobja ter vrednostjo teh 
zalog na začetku obračunskega obdobja. 
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja je razlika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov v 
obračunskem obdobju, zmanjšana za obračunani davek od dohodkov pravnih oseb. 
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja je razlika med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju. 
 
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij 
zajema tisti znesek presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki ga društvo nameni za pokrivanje 
odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja. 
 
Davek od dohodkov pravnih oseb je znesek obveznosti za plačilo tega davka, ki ga ugotovi društvo za obračunsko 
obdobje. 
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 Razkritja k bilanci stanja 
 

 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve 
 
Pregled gibanja neopredmetenih sredstev in aktivnih časovnih razmejitev v letu 2021: 
 

Vrednosti v EUR 
Dolgoročne  

premoženjske 
 pravice 

Dolgoročne  
premoženjske  

pravice v pridobivanju 

Dolgoročen 
aktivne 

časovne 
razmejitve 

Skupaj 

         

Nabavna vrednost        

Stanje na dan 31.12.2020 155.932,80 5.000,00 0,00 160.932,80 

Aktiviranje sredstev 28.948,00 -28.948,00 0,00 0,00 

Nakupi sredstev v obdobju 0,00 23.948,00 4.170,91 28.118,91 

Izločitev  0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanje na dan 31.12.2021 184.880,80 0,00 4.170,91 189.051,71 

          

Popravek vrednosti         

Stanje na dan 31.12.2020 66.603,84 0,00 0,00 66.603,84 

Amortizacija v breme odhodkov 21.275,86 0,00 0,00 21.275,86 

Izgube pri odpisih 0,00 0,00 0,00 0,00 

Izločitev  0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanje na dan 31.12.2021 87.879,70 0,00 0,00 87.879,70 

        0,00 

Neodpisana vrednost       0,00 

Stanje na dan 31.12.2020 89.328,96 5.000,00 0,00 94.328,96 

Stanje na dan 31.12.2021 97.001,10 0,00 4.170,91 101.172,01 

 

Dolgoročne premoženjske pravice se nanašajo na programsko opremo, ki jo SZS potrebuje za opravljanje svoje 

dejavnosti.  

 

  
 
 
 

V letu 2020 je bila za vrednost 60.000,00 EUR 
nabavljena blagovna znamka »Podarim – Dobim«. 
Blagovna znamka je registrirana pri Urad Republike 
Slovenije za intelektualno lastnino, registrska številka: 
201971138. Registracija velja do 11.10.2029. 
Predvidena doba uporabe je 5 let, ko naj bi SZS del 
prihodkov za financiranje svoje dejavnosti pridobivala 
tudi z igro na srečo. V letu 2021 SZS iz tega naslova še 
ni ustvarila nobenih prihodkov. 
 
 
Aktiviranje premoženjskih pravic v vrednosti 28.948,00 
EUR se nanašajo na programsko opremo za merjenje 
in obdelavo  športnih rezultatov v panogi smučarski 
skoki, od tega se 4.600,00 EUR financira iz  namenskih 
sredstev Fundacije za šport.  V leto 2021 je bilo  
odobreno 3.100,00 EUR,   razlika pa je bila  odobrena v 
preteklem letu.
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Dolgoročne aktivne časovne razmejitve se nanašajo na vnaprej plačane stroške za zaščito blagovne znamke 

nordijsko svetovno prvenstvo Planica 2023. 

 

 Opredmetena osnovna sredstva  
 
Pregled gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2021: 
 

Vrednosti v 
EUR 

Zemljišča Zgradbe 

Nepremičnine 

Skupaj 
nepremičnine 

  

Oprema 

Drobni Oprema 

Skupaj 
oprema 

  

Skupaj 
opredmetena 

osnovna 
sredstva 

v inventar in drobni 

pridobivanju  inventar v 

  pridobivanju 

           

Nabavna vrednost         

Stanje na dan 
31.12.2020 

157.927,70 1.664.214,77 0,00 1.822.142,47 2.118.280,07 49.100,55 0,00 2.167.380,62 3.989.523,09 

Aktiviranje 
sredstev 

0,00 0,00 0,00 0,00 191.918,00 5.503,00 -197.421,00 0,00 0,00 

Nakupi 
sredstev v 
obdobju 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.421,00 197.421,00 197.421,00 

Izločitev  0,00 0,00 0,00 0,00 -49.893,00 -3.574,00 0,00 -53.467,00 -53.467,00 

Stanje na dan 
31.12.2021 

157.927,70 1.664.214,77 0,00 1.822.142,47 2.260.305,07 51.029,55 0,00 2.311.334,62 4.133.477,09 

           

Popravek vrednosti          

Stanje na dan 
31.12.2020 

23.645,84 562.351,26 0,00 585.997,10 1.367.314,16 49.100,55 0,00 1.416.414,71 2.002.411,81 

Amortizacija v 
breme 
odhodkov  

0,00 74.304,00 0,00 74.304,00 168.807,00 1.810,00 0,00 170.617,00 244.921,07 

Izgube pri 
odpisih 

0,00 0,00 0,00 0,00 -49.315,00 -3.664,00 0,00 -52.979,00 -52.979,00 

Izločitve 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanje na dan 
31.12.2021 

23.645,84 636.655,26 0,00 660.301,10 1.486.806,16 47.246,55 0,00 1.534.052,71 2.194.353,81 

           

Neodpisana vrednost          

Stanje na dan 
31.12.2020 

134.281,86 1.101.863,51 0,00 1.236.145,37 750.965,91 0,00 0,00 750.965,91 1.987.111,28 

Stanje na dan 
31.12.2021 

134.281,86 1.027.559,39 0,00 1.161.841,25 773.498,91 3.783,00 0,00 777.281,84 1.939.122,89 

 
a) Pojasnila k tabeli gibanja opredmetenih osnovnih sredstev 
 

− Aktiviranje opredmetenih osnovnih sredstev 
 
V poslovnem letu 2020 je bilo aktivirano za 197.420,68 EUR opreme, in sicer: 
 

Vrednosti v EUR 
Nabavna  
vrednost 

Od tega tuji viri financiranja za 
pokrivanja amortizacije  

v prihodnjih obdobjih 

     

Kombi 3x 73.692,69 0,00 

Prenosniki, tablice in pametni telefoni 8.851,47 6.642,62 

Kontejner za shranjevanje  2.840,00 0,00 

Sobna kolesa in trenažerji 3.573,55 0,00 

Štartne ure oz. oprema za merjenje časov 10.979,78 6.800,00 

Brusilnik »RATTE« 4.200,00 0,00 

Stimulatorja streljanja 2.942,62 2.206,96 
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Vrednosti v EUR 
Nabavna  
vrednost 

Od tega tuji viri financiranja za 
pokrivanja amortizacije  

v prihodnjih obdobjih 

Mehanske tarče 2.291,00 0,00 

Zračne puške – 4x 7.600,98 0,00 

Fizioterapevtska oprema in pripomočki 70.643,19 4.218,75 

Ostala oprema in drobni inventar 9.805,40 3.457,50 

Skupaj aktiviranja opredmetenih osnovnih sredstev 197.420,68 23.325,83 

 

− Znižanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti za prodana oziroma odpisana sredstva 
 

Iz naslova odpisov zaradi neuporabnosti se je nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znižala za 
53.466,71 EUR in sicer: 
 

 
b) Nepremičnine 
 

− Poslovni prostori Podutiška cesta 146, Ljubljana 
 

SZS je lastnica poslovnih prostorov na Podutiški cesti skupaj s Športno loterijo d.d. in družbo Inovativni projekti 
d.o.o.. Lastniški deleži, ki so trenutno vpisani v zemljiško knjigo, znašajo 50,50 : 19,50 : 30.  
 
SZS vsako leto ugotavlja nadomestljivo vrednost sredstev, poslovodstvo SZS pa je sprejelo usmeritev, da vsaka tri 
leta preveri nadomestljivo vrednost nepremičnin (objekt Podutik) pooblaščeni cenilec. Na dan 31.12.2019 je bila 
s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti preverjena poštena vrednost nepremičnine. Poštena vrednost 
nepremičnine, ki je v lasti SZS znaša 358.575,24 EUR (knjigovodska vrednost na dan 31.12.2019 znaša 300.664 
EUR). 
 
Nepremičnina je zastavljena v dobro Sberbank d.d. za zavarovanje dolgoročnega kredita, katerega stanja na dan 
31.12.2021 znaša 250.000,00 EUR. Kredit je bil v mesecu juniju 2022 poplačan. 
 

− Državni panožni nordijski center Kranj 
 
SZS je na osnovi podpisanih pogodb z Mestno občino Kranj upravljavec centra, iz česar izhaja, da jo bremenijo vsi 
stroški tekočega poslovanja.  
 
Na osnovi cenilnega poročilo o stvarnopravnih pravicah na nepremičnini parc. št. 1130/2, 1129/1, 1129/2, 
1129/3, 1129/4, 1129/5 vse k.o. Kranj ter 985/2 ter 986/2 obe k.o. Stražišče, ki trenutno v naravi predstavljajo 
smučarsko skakalnico imenovano Bauhnk s prostori pod doskočiščem ter delom parkirišča po stanju na dan 
31.12.2015 je bil s strani Mestne občine Kranj SZS priznan 3216/1000 idealni lastniški delež. Ocejeni idealni delež 
na nepremičninah po nabavno vrednostnem načinu SZS znaša 1.077.036,47 EUR, delež Mestne občine Kranj pa 
znaša 2.272.385,44 EUR oz. 6784/1000 idealni lastniški delež.  
 
Neodpisana vrednost opreme in nepremičnin, ki jih SZS izkazuje kot vložek v DNPC Kranj znaša 669,084,43 EUR, 
in sicer: 
 

Vrednosti v EUR Nabavna vrednost 

  

Računalniki in računalniška oprema 10.341,69 

Kombi 21.318,00 

Kamere, projektorji 14.423,29 

Ostala športno – tehnološka oprema 3.719,40 

Drobni inventar 3.664,33 

Skupaj znižanje nabavne vrednosti 53.466,71 
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Vrednosti v EUR 
Nabavna 
vrednost 

Odpisana  
vrednost 

Sedanja vrednost 
na dan 31.12.2021 

Tuji viri financiranja za 
pokrivanja amortizacije v 

prihodnjih obdobjih 

      

Nepremičnine  935.540,68 326.084,81 609.455,87 115.902,83 

Oprema  588.570,74 528.942,18 59.628,56 13.369,41 

Skupaj DPNC Kranj 1.524.111,42 855.026,99 669.084,43 129.272,24 

 
SZS in Mestna občina Kranj pripravljata sporazum o prenosu upravljanja DPNC Kranj na Zavod za šport Kranj. 
Dogovor do priprave tega poročila še ni bil podpisan. 
 

− Osnovna sredstva v najemu 

 

Vrednosti v EUR 

Pravica do uporabe 
sredstev - 

nepremičnine  

Pravica do uporabe 
sredstev - 

opreme  

Finančni 
najem 

oprema 
Skupaj 

     

Nabavna vrednost         

Stanje na dan 31.12.2020 380.265,82 28.678,86 53.684,00 462.628,68 

Aktiviranje sredstev 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nakupi sredstev v obdobju 0,00 0,00 73.693,00 73.693,00 

Izločitev  0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanje na dan 31.12.2021 380.265,82 28.678,86 127.377,00 536.321,68 

          

Popravek vrednosti          

Stanje na dan 31.12.2020 69.139,20 12.746,68 17.668,00 99.553,88 

Amortizacija v breme odhodkov  34.569,60 9.559,68 14.540,00 58.669,28 

Izgube pri odpisih 0,00 0,00 0,00 0,00 

Izločitve 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanje na dan 31.12.2021 103.708,80 22.306,36 32.208,00 158.223,16 

          

Neodpisana vrednost          

Stanje na dan 31.12.2020 311.126,62 15.932,18 36.016,00 363.074,80 

Stanje na dan 31.12.2021 276.557,02 6.372,50 95.169,00 378.098,52 

 
 Dolgoročne finančne naložbe  

 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  

21/20 

            

Nabavna vrednost naložbe   
796.604,07 30,01% 796.604,07 30,47% 100 

Športna loterija d.d. - 3.568  delnic - 20 % 

Nabavna vrednost naložbe  
1.464.950,00 55,18% 1.464.950,00 56,04% 100 

Center Pokljuka d.o.o. - 100 % 

Nabavna vrednost naložbe  
180.000,00 6,78% 180.000,00 6,89% 100 

Zavod  SLOSKI - 100 % 

Nabavna vrednost naložbe  
13.433,55 0,51% 13.433,55 0,51% 100 

Zavarovalnica Triglav d.d. - 5.756 delnic 

Poštena vrednost naložbe  
199.653,57 7,52% 159.246,45 6,09% 125 

Zavarovalnica Triglav prek vira sredstev 

            

Skupaj dolgoročne finančne naložbe 2.654.641,19 100,00% 2.614.234,07 100,00% 102 
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Gibanje dolgoročnih finančnih naložb: 

 

Vrednosti v EUR 

Športna  Zavarovalnica  Center  Zavod 

Skupaj loterija d.d.  Triglav d.d.  Pokljuka  SLOSKI 

(3.568 delnic) (5.756 delnic) d.o.o. 100% 100% 

            

Nabavna vrednost           

Stanje na dan 31.12.2020 796.604,07 13.433,55 1.464.950,00 180.000,00 2.454.987,62 

Nakupi/Dokapitalizacija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Prodaje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanje na dan 31.12.2021 796.604,07 13.433,55 1.464.950,00 180.000,00 2.454.987,62 

            

Popravek vrednosti           

Stanje na dan 31.12.2020 0,00 159.246,45 0,00 0,00 159.246,45 

Oblikovanje oslabitve/okrepitve 
- poštena vrednost 

0,00 40.407,12 0,00 0,00 40.407,12 

Stanje na dan 31.12.2021 0,00 199.653,57 0,00 0,00 199.653,57 

            

Knjigovodska vrednost           

Stanje na dan 31.12.2020 796.604,07 172.680,00 1.464.950,00 180.000,00 2.614.234,07 

Stanje na dan 31.12.2021 796.604,07 213.087,12 1.464.950,00 180.000,00 2.654.641,19 

 
Naložba v Športno loterijo d.d. je vrednotena po izvirni nabavni vrednosti, povečano za rast življenjskih potrebščin 
od leta 1996 do leta 2001. Za vrednost naložbe (2.064 EUR) Športna loterija d.d. je oblikovana dolgoročna pasivna 
razmejitev. Navedena vrednost se nanaša na sredstva, ki jih je SZS vložila v delnice pred 01.01.2004. V skladu s 
tedaj veljavno zakonodajo je nabavna vrednost naložbe bremenila poslovni izid tekočega obdobja.   
 
Delnice Športne loterije d.d. so v skladu s Pogodbo o zastavi vrednostnih papirjev št. 240-51-509089 ZVP in 
Pogodbo o odstopu terjatev št. 240-51-509089-OT odstopljeni v dobro Sberbank, d.d. za zavarovanje  
dolgoročnega kredita št. 240-51-509089. Z ostalimi finančnimi naložbami SZS prosto razpolaga. 
 
Dne 08.05.2017 je IO SZS sprejel sklep, da se kapital družbe Center Pokljuka d.o.o. v skladu z določili 517. in 518 
člena ZGD poveča z izročitvijo stvarnega vložka v skupni vrednosti 1.457.450,00 EUR in sicer: 

− s stavbno pravico v višini 1.097.000,00 EUR in  

− z opremo in napravami v višini 360.450,00 EUR. 
Osnovni kapital družbe se je povečal za 360.450,00 EUR, preostala vrednost pa predstavlja kapitalske rezerve. 
Pogodba o izročitvi in prenosu stavbne pravice in premičnin kot stvarnega vložka je bila med SZS in Centrom 
Pokljuka d.o.o. podpisana v notarski obliki SV-587/2017 dne 15.05.2017. Dokapitalizacija je bila v sodni register 
vpisana dne 18.05.2017. 
 
Naložbe, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, so vrednotene po pošteni vrednosti preko presežka iz 
prevrednotenja, ki je del društvenega sklada. 
 
Pregled naložb z 20 % lastniškim deležem: 
 

Vrednosti v EUR 
Lastniški 

delež 
Vrednost kapitala  

na dan 31.12.2021 
Poslovni izid  

leta 2021 

    

Center Pokljuka d.o.o. 
Podutiška cesta 146, Ljubljana 

100 % 1.578.767,66 222.189,30 

Športna loterija d.d. 
Dunajska cesta 22, Ljubljana 

20 % 13.079.277,00 3.264.105,00 
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Vrednosti v EUR 
Lastniški 

delež 
Vrednost kapitala  

na dan 31.12.2021 
Poslovni izid  

leta 2021 

Zavod SLOSKI 
Podutiška cesta 146, Ljubljana 

100 % 20.955,41 -51.960,06 

 
 Zaloge  

 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  

21/20 

            
Nabavna vrednost zalog drobnega  
inventarja danega v uporabo 

56.164,20 156,39% 56.164,20 56,02% 100 

Odpis drobnega inventarja danega v uporaba -22.465,68 -62,56% -11.232,84 -11,20% 200 

Zaloga drobnega inventarja 33.698,52 93,83% 44.931,36 44,82% 75 

            

Trgovsko blago v lastnem skladišču 42.075,71 117,16% 55.319,22 55,18% 76 

Slabitve zalog trgovskega blaga -39.861,51 -111,00% 0,00 0,00% - 

Zaloga trgovskega blaga 2.214,20 6,17% 55.319,22 55,18% 4 

            

Skupaj zaloge 35.912,72 100,00% 100.250,58 100,00% 36 

 
Zaloge drobnega inventarja se nanašajo na zaščitne mreže smučišč, ki so bile nabavljene konec leta 2019. V letu 
2021 so bile zaloge drobnega inventarja odpisane v vrednosti 11.232,84 EUR. 
 
Zaloge trgovskega blaga se nanašajo na blago, ki je namenjeno internetni prodaji »Fan shop«. Pri inventurnem 
popisu zalog ni bilo ugotovljenih pomembnejših odstopanj med knjigovodskim in dejanskim stanjem.  V letu 2021 
je bil oblikovan popravek vrednosti zalog v višini 39.861,51 EUR. Ocenjuje se, da knjigovodska vrednost ustreza 
čisti iztržljivi vrednosti zalog na dan 31.12.2021. SZS prosto razpolaga z zalogami. 
 
Gibanje slabitev v letu 2021: 
 

Vrednosti v EUR 
Odpis drobnega 

inventarja 
Slabitev zalog 

trgovskega blaga 
Skupaj 

        

Stanje na dan 31. 12.2020 11.232,84 0,00 11.232,84 

Oblikovanje  11.232,84 39.861,51 51.094,35 

Odprava zaradi prodaje 0,00 0,00 0,00 

Odprava zaradi odpisov   0,00 0,00 0,00 

Stanje na dan 31. 12.2021 22.465,68 39.861,51 62.327,19 

 
  



SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE – ZDRUŽENJE SMUČARSKIH PANOG Letno poročilo za poslovno leto 2021 

Stran 28 od 50 

 

 Kratkoročne finančne naložbe 
 
Gibanje kratkoročnih finančnih naložb: 

 
Vrednosti v EUR Kratkoročno dana posojila - članom 

    

Nabavna vrednost   

Stanje na dan 31.12.2020 0,00 

Odobritev 15.000,00 

Vračilo -6.082,78 

Stanje na dan 31.12.2021 8.917,22 

    

Popravek vrednosti   

Stanje na dan 31.12.2020 0,00 

Oblikovanje oslabitve 0,00 

Stanje na dan 31.12.2021 0,00 

    

Knjigovodska vrednost   

Stanje na dan 31.12.2020 0,00 

Stanje na dan 31.12.2021 8.917,22 

 
Posojilo se obrestuje po obrestni meri za povezane osebe. 

 
 Kratkoročne poslovne terjatve  

 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Kratkoročne terjatve do kupcev 762.224,31 86,10% 3.146.261,33 92,04% 24 

Druge kratkoročne terjatve 123.031,72 13,90% 272.271,03 7,96% 45 

           

Skupaj terjatve 885.256,03 100,00% 3.418.532,36 100,00% 26 

 
Pregled kratkoročnih terjatev do kupcev: 
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Kratkoročne terjatve do domačih kupcev 701.081,57 84,78% 2.147.573,10 67,13% 33 

Kratkoročne terjatve do tujih kupcev 125.814,81 15,22% 1.051.727,67 32,87% 12 

Skupaj kratkoročne terjatve 826.896,38 100,00% 3.199.300,77 100,00% 26 

            

Popravek vrednosti domačih spornih in 
dvomljivih terjatev 

-59.292,07 91,68% -47.029,44 88,67% 126 

Popravek vrednosti tujih spornih in 
dvomljivih terjatev 

-5.380,00 8,32% -6.010,00 11,33% 90 

Skupaj oblikovani popravek vrednosti -64.672,07 100,00% -53.039,44 100,00% 122 

           

Skupaj terjatve 762.224,31   3.146.261,33   24 
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Starostna struktura terjatev glede na zapadlost na dan 31.12.2021 je sledeča: 

 

Vrednosti v EUR 
Nezapadle  

terjatve 
Zapadle  
terjatve 

Od tega zapadle  
do 90 dni 

Skupna  
vrednost terjatev 

     

Terjatve do domačih kupcev 469.531,14 231.550,43 171.553,04 701.081,57 

Terjatve do tujih kupcev 17.788,33 127.026,48 72.958,51 144.814,81 

         

Skupna terjatve do kupcev 487.319,47 358.576,91 244.511,55 845.896,38 

 
Terjatve do kupcev niso zavarovane. Kupci svoje obveznosti poravnavajo v skladu s terminskim planom, ki je 
dogovorjen v sponzorskih pogodbah. 
 
Pregled drugih kratkoročnih terjatev: 
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

      

Kratkoročno dani predujmi 35.005,25 28,45% 13.604,57 5,00% 257 

Kratkoročno dane varščine 200,00 0,16% 200,00 0,07% 100 

Terjatve za vstopni DDV 26.680,23 21,69% 213.456,20 78,40% 12 

Terjatve do zaposlenih in pogodbenih 
sodelavcev 

1.037,56 0,84% 3.281,01 1,21% 32 

Druge kratkoročne terjatve do državnih in 
drugih inštitucij 

60.108,68 48,86% 41.729,25 15,33% 144 

            

Skupaj druge kratkoročne terjatve 123.031,72 100,00% 272.271,03 100,00% 45 

 
Druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih inštitucij v višini 60.108,68EUR se nanašajo na: 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Refundacije iz naslova  
bolniške odsotnosti 

1.832,90 3,05% 1.251,15 3,00% 146 

Fundacija za šport – na osnovi  
zahtevkov po podpisanih pogodbah 

58.275,78 96,95% 40.478,10 97,00% 144 

      

Druge kratkoročne terjatve do državnih  
in drugih inštitucij 

60.108,68 100,00% 41.729,25 100,00% 144 

 
Popravek vrednosti terjatev v bil v letu 2021 oblikovan v višini 16.152,23 EUR: 
 

Vrednosti v EUR 
Popravek kratkoročnih 

terjatev do kupcev 

Popravek 
ostalih 

terjatev 
Skupaj 

        

Stanje na dan 31. 12.2020 53.039,44 0,00 53.039,44 

Oblikovanje  
16.152,23 

0,00 15.995,73 

Odprava zaradi poplačila terjatev -2.832,45 0,00 -2.832,45 

Odprava zaradi odpisov terjatev 
-1.687,15 

0,00 -1.530,65 

Stanje na dan 31. 12.2021 64.672,07 0,00 64.672,07 
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 Denarna sredstva  
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  

21/20 

            

Denarna sredstva v blagajni 14.631,65 0,29% 8.640,50 0,29% 169 

Devizna sredstva v blagajni 2.464,86 0,01% 2.509,82 0,01% 98 

Denarna sredstva na vpogled na 
računih pri banki 

1.769.647,62 84,51% 1.374.917,07 84,51% 129 

Devizna sredstva na vpogled na računih 
pri banki 

20.708,40 1,10% 250.769,05 1,10% 8 

Denarna sredstva pri FIS 184.514,95 14,09% 268.387,01 14,09% 69 

           

Skupaj denarna sredstva 1.991.967,48 100,00% 1.905.223,45 100,00% 105 

 
SZS prosto razpolaga z denarnimi sredstvi. 
 

 Aktivne časovne razmejitve  
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  

21/20 

            
AČR-kratkoročno odloženi odhodki poslovanja 48.182,62 12,30% 138.635,09 30,75% 35 

Kratkoročno nezaračunani prihodki 333.291,30 85,06% 293.931,83 65,19% 113 

DDV od prejetih predujmov 10.374,38 2,65% 18.294,39 4,06% 57 

            

Skupaj  aktivne časovne razmejitev 391.848,30 100,00% 450.861,31 100,00% 87 

 
Kratkoročno odloženi stroški se nanašajo na stroške, ki so bili SZS že zaračunani, vendar se nanašajo na prihodnje 
poslovno obdobje. 
 
Kratkoročno nezaračunani prihodki v vrednosti 333.291,30 EUR se nanašajo na vkalkulirane prihodke po 

sponzorskih pogodbah, v sorazmernem deležu  na izvedbo športne sezone za katero kupcem še niso bili izstavljeni 

računi. SZS bo kupcem izstavila račune v skladu z določil pogodb v poslovnem letu 2022. 

 

 Društveni sklad  
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Stanje društvenega sklada  
na začetku poslovnega obdobja 

1.521.465,85 54,15% 848.798,12  50,50% 179 

Čisti presežek prihodkov  
tekočega poslovnega obdobja 

1.088.698,83 38,75% 672.667,73 40,02% 162 

Presežek iz prevrednotenja  
dolgoročnih finančnih naložb 

199.653,57 7,11% 159.246,45 9,47% 125 

            

Skupaj društveni sklad 2.809.818,25 100,00% 1.680.712,30 100,00% 167 
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Gibanje društvenega sklada v letu 2021: 

Vrednosti v EUR 
Društveni 

sklad  

Presežek  
tekočega 

leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 

dolgoročnih  
finančnih naložb 

Skupaj 

Stanje 31.12.2020 848.798,12 672.667,73 159.246,45 1.680.712,30 

Premik presežka prihodkov na 
odhodki v društveni sklad 

672.667,73 -672.667,73 0,00  0,00 

Stanje 01.01.2021 1.521.465,85 0,00 159.246,45 1.680.712,30 

          

Premiki v sklad 0,00 1.088.698,83 40.407,12 1.129.105,95 

Vnos presežka prihodkov nad 
odhodki tekočega leta 

0,00 1.088.698,83 0,00 1.088.698,83 

Vnos presežka iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb po 
pošteni vrednosti 

0,00 0,00 40.407,12 40.407,12 

Premiki v skladu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uporaba presežka prihodkov za 
pokrivanje presežka odhodkov 
preteklih poslovnih obdobij – 24. 
člen zakona o društvih 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Premiki iz sklada 0,00 0,00 0,00 0,00 

Odprava presežka iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb po 
pošteni vrednosti 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Stanje na dan 31.12.2021 1.521.465,85 1.088.698,83 199.653,57 2.809.818,25 

 
Gibanje društvenega sklada v letu 2020: 

Vrednosti v EUR 
Društveni 

sklad  

Presežek  
tekočega 

leta 

Presežek iz 
prevrednotenja 

dolgoročnih  
finančnih naložb 

Skupaj 

Stanje 31.12.2019 804.155,00 44.643,12 178.241,25 1.027.039,37 

Premik presežka prihodkov na 
odhodki v društveni sklad 

44.643,12 -44.643,12 0,00  0,00 

Stanje 01.01.2020 848.798,12 0,00 178.241,25 1.027.039,37 

          

Premiki v sklad 0,00 672.667,73 0,00 672.667,73 

Vnos presežka prihodkov nad odhodki 
tekočega leta 

0,00 672.667,73 0,00 672.667,73 

Vnos presežka iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb po 
pošteni vrednosti 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Premiki v skladu 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uporaba presežka prihodkov za 
pokrivanje presežka odhodkov 
preteklih poslovnih obdobij – 24. člen 
zakona o društvih 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Premiki iz sklada 0,00 0,00 -18.994,80 -18.994,80 

Odprava presežka iz prevrednotenja 
dolgoročnih finančnih naložb po 
pošteni vrednosti 

0,00 0,00 -18.994,80 -18.994,80 

Stanje na dan 31.12.2020 848.798,12 672.667,73 159.246,45 1.680.712,30 
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V poslovnem letu 2021 je bil ustvarjen čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.088.698,83 EUR. V skladu 
z določili 24. člena Zakona o društvih se presežek prihodkov nad odhodki nameni za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. V skladu z določili 6. člena Zakona o društvih SZS za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim 
premoženjem. Navedeni člen zakona navaja, da za obveznosti društva solidarno in z vsem svojim premoženjem 
odgovarjajo tudi njegove odgovorne osebe, ki bi v svojo korist ali v korist koga drugega zmanjšale premoženje 
društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno 
osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati 
obveznosti tretjim osebam.  
 
Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem. Za 
obveznosti društva v teh primerih solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba, ki je z ravnanji odgovornih 
oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske koristi. 
 

 Rezervacije in dolgoročne razmejitve  
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Rezervacije iz naslova tožbenih zahtevkov 337.160,17 30,34% 0,00 0,00% - 

Prejete podpore, namenjene pokrivanju 
amortizaciji osnovnih sredstev 

455.431,70 40,99% 504.844,09 40,66% 90 

Druge dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

2.063,61 0,19% 2.063,61 0,17% 100 

Dolgoročno odloženi prihodki 316.459,24 28,48% 734.733,62 59,17% 43 

            

Skupaj rezervacije in dolgoročne 
razmejitve 

1.111.114,72 100,00% 1.241.641,32 100,00% 89 

 
Rezervacije iz naslova tožbenih zahtevkov v vrednosti 337.160,17 EUR so bile po izgubljenih tožbah in v vloženih 
zahtevah za revizijo na Vrhovno sodišče  Republike Slovenije in ustavnih pritožbah prerazvrščene iz  kratkoročnih 
obveznosti iz naslova zahtevkov za  vračila javnih sredstev na dolgoročne rezervacije iz naslova tožbenih 
zahtevkov, ker se teoretično še vedno pričakuje odliv sredstev iz opisane zadeve 
 
Gibanje rezervacij in dolgoročnih razmejitev v letu 2021: 
 

Vrednosti v EUR Črpanje rezervacije poslovnega obdobja za: 

  
Stanje 

31.12.2020 
oblikovanje prerazvrstitve odprava 

obračunano 
amortizacijo 

Stanje 
31.12.2021 

              

Rezervacije iz 
naslova 
tožbenih 
zahtevkov 

0,00 0,00  337.160,17 0,00  0,00  337.160,17 

Prejeti tuji viri, 
namenjeni 
pridobivanju 
sredstev (OS in 
zaloge) 

504.844,09 26.425,83 0,00  0,00  -75.838,22 455.431,70 

Ustanovitvena 
vloga v Športni 
loteriji 

2.063,61 0,00  0,00  0,00  0,00  2.063,61 

Dolgoročno 
odloženi 
prihodki 

734.733,62 128.640,62 -476.357,09 -70.557,91 0,00  316.459,24 
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Vrednosti v EUR Črpanje rezervacije poslovnega obdobja za: 

  
Stanje 

31.12.2020 
oblikovanje prerazvrstitve odprava 

obračunano 
amortizacijo 

Stanje 
31.12.2021 

           0,00 

Skupaj 
rezervacije in 
dolgoročne 
pasivne časovne 
razmejitve 

1.241.641,32 155.066,45 -139.196,92 -70.557,91 -75.838,22 1.111.114,72 

 
Gibanje rezervacij in dolgoročnih razmejitev v letu 2020: 
 

Vrednosti v EUR Črpanje rezervacije poslovnega obdobja za: 

  
Stanje 

31.12.2019 
Oblikovanje odprava 

obračunano 
amortizacijo 

Stanje 
31.12.2020 

       

Prejeti tuji viri, namenjeni 
pridobivanju sredstev (OS in 
zaloge) 

560.727,26 17.019,40 0,00 72.902,57 504.844,09 

Ustanovitvena vloga v Športni 
loteriji 

2.063,61 0,00 0,00 0,00 2.063,61 

Dolgoročno odloženi prihodki 427.818,62 546.915,00 240.000,00 0,00 734.733,62 

      

Skupaj rezervacije in 
dolgoročne pasivne časovne 
razmejitve 

990.609,49 563.934,40 240.000,00 72.907,57 1.241.641,32 

 
a) Prejete podpore namenjene pridobivanju sredstev: 
 
Prejete podpore namenjen pridobivanju sredstev se nanašajo na tuje vire financiranja osnovnih sredstev SZS. 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se za sorazmerni del obračunane amortizacije sredstev prenašajo v druge 
prihodke tekočega poslovnega obdobja.  
 
V letu 2021 je sofinanciranje vlaganj v opremo in neopredmetna dolgoročna sredstva  s strani Fundacije za šport 
znašalo  26.425,83 EUR. 
 
b) Druge dolgoročne pasivne časovne razmejitve: 
 
Med drugimi dolgoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami so izkazane dolgoročne finančne naložbe v skupni 
vrednosti 2.063,61 EUR, ki jih je SZS nabavila pred 01.01.2004. Za navedena sredstva je v skladu s tedaj veljavno 
zakonodajo SZS bremenila poslovni izid tekočega obdobja.  
 
c) Dolgoročno odloženi prihodki 
 
Dolgoročno odloženi prihodki v višini 316.459,24 EUR se nanašajo na: 

− v naprej plačane medijske in marketinške pravice za svetovno nordijsko prvenstvo Planica 2023 v vrednosti 

187.818,62 EUR in dolgoročno odložene sponzorske prihodke v višini 128.640,62 EUR; 

− vrednotnice v skupni vrednosti 549.915,00 EUR, ki so bile izdane za kupljene vstopnice za svetovno prvenstvo 
v poletnih Planica 2020  so bile v letu 2021: 
a) koriščene s strani upravičencev v višini 70.557,91 EUR, 
b) prerazvrščene na kratkoročne finančne obveznosti 476.357,09EUR, ker bodo upravičencem vrnjene v letu 
2022. 
Vrednotnice so bile izdane v skladu z določili 65. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo 
posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE) Uradni list 80/2021 z dne 30.05.2021.  Vrednotnica se glasi na 
prinosnika in omogoča unovčljivost v 24 mesecih od izdaje, to je 30. 9. 2022. Če imetnik vstopnice izdane 
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vrednotnice ne unovči v 24 mesecih od izdaje, lahko v 14 dneh po preteku tega obdobja od organizatorja 
športne prireditve zahteva, da mu v 14 dneh od prejema zahtevka vrne znesek, na katerega se glasi 
vrednotnica. Za izdano vrednotnico jamči SZS kot organizator športne prireditve z vsem svojim 
premoženjem. 

 

 Dolgoročne obveznosti  
  

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Skupaj dolgoročne obveznosti - PUS 258.559,42 67,45% 297.234,61 44,56% 87 

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 124.770,22 32,55% 369.804,63 55,44% 34 

            

Skupaj dolgoročne obveznosti 383.329,64 100,00% 667.039,24 100,00% 57 

 

 Dolgoročne poslovne obveznosti iz naslova pravice do uporabe sredstev 

 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Dolgoročne obveznosti iz naslova pravice do 
najema nepremičnin 

258.559,42 207,23% 290.599,18 78,58% 89 

Dolgoročne obveznosti iz naslova pravice do 
najema premičnin 

0,00 0,00% 6.635,43 1,79% 0 

           

Skupaj dolgoročne poslovne obveznosti 258.559,42 207,23% 297.234,61 100,00% 87 

 

 Dolgoročne finančne obveznosti  

 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Dolgoročna posojila, dobljena pri bankah 0,00 0,00% 250.000,00 67,60% 0 

Dolgoročna posojila, dobljena pri članih 88.333,66 70,80% 110.000,33 29,75% 80 

Obveznosti iz finančnega najema 36.436,56 29,20% 9.804,30 2,65% 372 

           

Skupaj dolgoročne finančne obveznosti 124.770,22 100,00% 369.804,63 100,00% 34 
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 Pregled finančnih obveznosti in pravic do uporabe sredstev 

 

Vrednosti v EUR 
Kratkoročni 

del 
Dolgoročni 

del 
Skupaj Zapadlost Zavarovanje 

      

Sberbank d.d.  
pog. 240-51-509089 

250.000,00 0,00 250.000,00 30.09.2022 

Zastava parcele, 
stavbne pravice*, 
zastava vrednostnih 
papirjev 

Alpski smučarski klub  
Kranjska Gora 

53.455,21 88.333,66 141.788,87 31.12.2023 
Menice, pravica do 
odkupa 
ventilatorskih topov 

Športna loterija d.d. 
Pravica do najema  
nepremičnine 

11.064,09 89.286,71 100.350,80 31.12.2030 

Pravica do uporabe  
19,50 % deleža 
nepremičnine 
Podutiška 146, 
Ljubljana. 

Inovativni projekti d.o.o. 
Pravica do najema  
nepremičnine 

20.975,67 169.272,71 190.248,38 31.12.2030  

Pravica do uporabe  
30% deleža 
nepremičnine 
Podutiška 146, 
Ljubljana. 

SKB leasing d.o.o. 
Pravica do najema  
premičnin 

6.635,43 0,00 6.635,43 31.08.2022 
Pravica do uporabe 
dveh vozil 

Telekom d.d. 
Nakup mobilnih  
aparatov 

505,53 0,00 505,53  Mobilni aparati 

Telemach d.d. 
Nakup mobilnih  
aparatov 

818,83 0,00 818,83  Mobilni aparati 

      

Skupaj finančne 
obveznosti 

343.454,76 346.893,08 690.347,84   

 
*Del sredstev (stavbna pravica in delovni stroji) ŠRC Pokljuka, ki so bila predmet stvarnega vložka, je zastavljenih 
za zavarovanje finančnih obveznosti do Sberbank d.d.. 
 
Prejeta posojila se obrestujejo po pogodbeno dogovorjenih tržnih obrestnih merah.  
 
SZS ne izkazuje  dolgoročnih obveznosti do banki, ki imajo rok zapadlosti daljši od petih let.  
 
Pregled obveznosti iz finančnega najema: 

Vrednosti v EUR 
Kratkoročni  

del 
Dolgoročni  

del 
Skupaj Zapadlost Zavarovanje 

            

SKB Select leasing d.o.o. 7.847,65 14.368,35 22.216,00 30.10.2023 
Vozilo, 

menica 

RCI BANQUE SOCIETE ANONYME,  
bančna podružnica Ljubljana 

5.359,74 22.068,21 27.427,95 18.07.2026 
Vozilo, 

menica 

            

Skupaj obveznosti iz finančnega 
najema 

13.207,39 36.436,56 49.643,95     
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Dodatna razkritja gibanja najemov (finančni in poslovni): 
 

 Gibanje najemov / Vrednosti v EUR Leto 2021 Leto 2020 

   

Stanje 1.1. 357.581,43 388.395,27 

- kratkoročne obveznosti iz najemov 50.542,52 45.487,76 

- nekratkoročne obveznosti iz najemov 307.038,91 342.907,51 

   

Povečanje 43.844,00 15.622,68 

Zmanjšanje     

Obresti 12.504,00 13.232,22 

Plačilo najemnin -67.051,00 -59.668,74 

   

Stanje 31.12. 346.878,56 357.581,43 

- kratkoročne obveznosti iz najemov 51.882,58 50.542,52 

- nekratkoročne obveznosti iz najemov 294.995,98 307.038,91 

 
Obveznosti so zavarovane z menicami in z omejeno pravico razpolaganja s sredstvi. 
 
SZS ne izkazuje dolgoročnih obveznosti iz finančnega najema, ki bi imele rok zapadlosti daljši od petih let.  
 

 Kratkoročne finančne obveznosti  
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Kratkoročni del obveznosti iz finančnega 
najema 

13.207,39 1,59% 9.935,48 2,77% 133 

Obveznosti iz naslova vračila vrednotnic 476.357,09 57,18% 0,00 0,00% 0 

Kratkoročni del dolgoročnih posojil 250.000,00 30,01% 250.000,00 69,73% 100 

Kratkoročna posojila prejeta pri podjetjih 54.779,57 6,58% 57.974,01 16,17% 94 

Kratkoročne obveznosti iz naslova pravice do 
najema nepremičnin 

32.039,76 3,85% 30.939,34 8,63% 104 

Kratkoročne obveznosti iz naslova pravice do 
najema premičnin 

6.635,43 0,80% 9.667,70 2,70% 69 

            

Skupaj kratkoročne finančne obveznosti 833.019,24 100,00% 358.516,53 100,00% 232 

 
Prejeta posojila se obrestujejo po pogodbeno dogovorjenih tržnih obrestnih merah. 
 
Obveznosti iz naslova vračila vrednotnic v skupni višini 476.357,09 EUR so bile iz dolgoročno odloženih prihodkov 
prerazvrščene na kratkoročne obveznosti, saj v letu 2022 obveznost zapade v plačilo. 
  

 Kratkoročne poslovne obveznosti  
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.266.212,23 80,41% 4.391.037,50 78,75% 29 

Druge kratkoročne obveznosti 308.459,92 19,59% 1.184.592,09 21,25% 26 

           

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 1.574.672,15 100,00% 5.575.629,59 100,00% 28 
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Pregled kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev: 
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Kratkoročne obveznosti do domačih 
dobaviteljev 

826.481,37 65,27% 3.401.477,32 77,46% 24 

Kratkoročne obveznosti do tujih 
dobaviteljev 

157.331,18 12,43% 464.044,28 10,57% 34 

Kratkoročne obveznosti za nezaračunano 
blago in storitve 

282.399,68 22,30% 525.515,90 11,97% 54 

           

Skupaj kratkoročne poslovne obveznosti 
do dobaviteljev 

1.266.212,23 100,00% 4.391.037,50 100,00% 29 

 
Starostna struktura obveznosti na dan 31.12.2021 je sledeča: 
 

Vrednosti v EUR 
Nezapadle  
obveznosti 

Zapadle  
obveznosti 

Od tega 
zapadle  

do 90 dni 

Skupna  
vrednost obveznosti 

     

Obveznosti do dobaviteljev 713.942,60 552.269,63 349.798,46 1.266.212,23 

  
SZS svojih obveznosti do dobaviteljev nima zavarovanih, razen obveznosti iz naslova poslovnega najema sredstev 
in obveznosti do izdajateljev plačilnih kartic. 
 
Kratkoročne obveznosti so bile na dan 31.12.2021 za 514.362,06 EUR manjše od kratkoročnih sredstev.  Na dan 
31.12.2020 je presežek kratkoročnih obveznosti nad kratkoročnimi obveznostmi znašal 1.106.281,35 EUR. 
 
Pregled drugih kratkoročnih obveznosti: 
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Obveznosti iz naslova prejetih predujmov in 
varščin 

61.968,70 20,09% 114.242,60 9,64% 54 

Obveznost za obračunan DDV 96.743,76 31,36% 17.666,55 1,49% 548 

Druge kratkoročne obveznosti do državnih in 
drugih inštitucij 

17.146,43 5,56% 8.296,54 0,70% 207 

Obveznosti iz naslova zahtevkov za  vračila 
javnih sredstev 

0,00 0,00% 911.942,51 76,98% 0 

Obveznosti po pogodbah o delu in drugih 
pogodbenih razmerjih 

7.074,31 2,29% 4.817,96 0,41% 147 

Obveznost za povračila stroškov 25.922,93 8,40% 31.606,39 2,67% 82 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 98.753,44 32,01% 94.318,85 7,96% 105 

Ostale kratkoročne obveznosti 850,35 0,28% 1.700,69 0,14% 50 

           

Skupaj druge kratkoročne obveznosti 308.459,92 100,00% 1.184.592,09 100,00% 26 

 
Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlencev so izražene obveznosti za plačilo decembrskih plač. 
 
Obveznosti iz naslova zahtevkov za  vračila javnih sredstev, ki so bila naslovljena do Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport v višini 911.942,51 EUR, so bila v letu 2021 po sodbi plačana, delno pa razvrščena med 
rezervacije.  
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V sodnem sporu II P 1571/2016 (II Cp 1875/2019) zaradi plačila 462.972,21 EUR je Višje sodišče v Ljubljani dne 
07.10.2020 izdalo sodbo, da je SZS dolžna Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport povrniti sredstva v višini 
92.594,34 EUR. SZS je svojo obveznost poravnala dne 04.12.2020. Republika Slovenija se je zoper sodbo pritožila. 
Višje sodišče v Ljubljani je dne 12.11.2021 izdalo sodbo opr. št. II Cp 1023/2021 v kateri je tožbeni zahtevek SZS 
zavrnilo in SZS naložilo, da mora tožeči stranki plačati: 

− 370.378,37 EUR iz naslova neupravičeno prejetih sredstev, 

− pravdne stroške v višini 3.921,50 EUR in 

− stroške pritožbenega in revijskega postopka v višini 3.654,00 EUR. 
SZS je obveznosti v skupni višini 377.954,37 EUR poravnala 27.12. oz. 29.12.2021. 
 
V sodnem sporu II P 1460/2019 (II Cp 723/2021) zaradi plačila 204.403,97 EUR je Višje sodišče v Ljubljani dne 
16.07.2021 izdalo sodbo, da je SZS dolžna Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport povrniti  neupravičeno 
prejeta sredstva v višini 204.403,97 EUR in 14.465,10 EUR pravdnih stroškov. SZS je svojo obveznost poravnala 
dne 05.08.2021. 
 
SZS je na Ustavno sodišče Republike Slovenije vložila ustavno pritožbo zoper: 

− Sodbo Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 723/2021 z dne 16.06.2021 in sodbo Okrožnega sodišča v 
Ljubljani opr. št. P 1460/2019-II z dne 15.10.2020 ter sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opr. 
št. II DoR 448/2021 z dne 26.01.2022. 

− Sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije opr. št. II Ips 23/2022 z dne 01.06.2022 v zvezi s sodbo 
Višjega sodišča v Ljubljani opr. št. II Cp 1023/2021 z dne 12.11.2021 in sodbo Okrožnega sodišča v 
Ljubljani opr. št. P 1571/2016 z dne 11.07.2017. 

 
V vrednost 337.160,17 EUR so bile kratkoročne obveznosti iz naslova zahtevkov za  vračila javnih sredstev 

prerazvrščene na rezervacije iz naslova tožbenih zahtevkov, točka 3.4.10 tega poročila. 

 

 Pasivne časovne razmejitve  
 

Vrednosti v EUR 31.12.2021 Struktura 31.12.2020 Struktura 
Indeks  

21/20 

            

Kratkoročno odloženi prihodki 1.296.883,84 100,00% 1.045.911,91 99,90% 124 

DDV od danih predujmov 0,00 0,00% 1.091,02 0,10% 0 

            

Skupaj pasivne časovne razmejitve 1.296.883,84 100,00% 1.047.002,93 100,00% 124 

 
Kratkoročno vračunani stroški se nanašajo na stroške, ki so že nastali, vendar jih dobavitelji še niso zaračunani. 
 
Kratkoročno odloženi prihodki v vrednosti 1.296.883,84 EUR se nanašajo na razmejene prihodke po sponzorskih 
pogodbah, ki so sponzorjem bili že zaračunani. SZS  bo v skladu z določil pogodb svoje obveznosti izpolnila do 
zaključka sezone 2021/22, do 30. aprila 2021. 
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 Zabilančna evidenca  
 

Vrednosti v EUR Leto 2021 Struktura Leto 2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Zastava stavbne pravice, opreme,  
finančnih naložb 

393.113,23 53,12% 667.974,34 65,13% 59 

Izdane menice, vozila 49.643,95 6,71% 19.739,78 1,92% 251 

Tuja sredstva v uporabi 297.234,61 40,17% 337.841,65 32,94% 88 

           

Skupaj zabilanca 739.991,79 100,00% 1.025.555,77 100,00% 72 

 
Zabilančna evidenca je evidentirana v višini odprtih obveznosti, ki so podrobno razkrite v točkah 3.4.11 in 3.4.12 
tega letnega poročila. 
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 Razkritja k izkazu poslovnega izida 
 

 Prihodki iz naslova opravljanja dejavnosti  
 
SZS je prihodke iz naslova opravljanja dejavnosti ustvarila na domačem in tujem trgu.  
 

Vrednosti v EUR Leto 2021 Struktura Leto 2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

           

Dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev 

2.588.304,58 23,52% 2.401.721,22 24,35% 108 

Dotacije iz drugih fundacij, skladov in 
ustanov in matičnih organizacij 

1.153.585,12 10,48% 1.185.421,45 12,02% 97 

Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 46.690,33 0,42% 32.964,58 0,33% 142 

Članarine in prispevki članov 223.668,92 2,03% 177.131,24 1,80% 126 

Prihodki od prodaje storitev 6.854.817,73 62,29% 5.960.397,95 60,44% 115 

Prihodki od prodaje blaga in proizvodov 53.858,11 0,49% 30.246,46 0,31% 178 

Ostali prihodki od dejavnosti 8.188,04 0,07% 2.114,41 0,02% 387 

Prihodki za pokrivanje obračunane 
amortizacije za osnovna sredstva, katera 
so bila predmet sofinanciranj 

75.838,22 0,69% 71.940,17 0,73% 105 

      

Skupaj prihodki od dejavnosti 11.004.951,05 100,00% 9.861.937,48 100,00% 112 

 
SZS pridobiva sredstva prihodke za opravljanje svoje dejavnosti  iz naslednjih virov: 

− članarine in drugi prispevki članov, 

− na javnih razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Fundacije za financiranje športnih 
organizacij v republiki Sloveniji, 

− iz lastne dejavnosti, 

− iz sponzorskih in donatorskih sredstev smučarskih skladov, 

− iz drugih virov. 
 
Dotacije iz proračunskih in drugih javnih virov v višini 2.337.904,22 EUR se nanašajo na prihodke, ki jih je SZS 

pridobila na javnih razpisih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz naslova subvencioniranja razvoja 

vrhunskega športa, mladinskih reprezentanc in sofinanciranja strokovnega kadra v programih panožnih športnih 

šol ter Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Povračila iz naslova protikoronski 

ukrepov so znašala 250.400,36 EUR. 

 

Vrednost ustvarjenih prihodkov iz naslova dotacij iz drugih fundacij, skladov, ustanov in mednarodnih matičnih 
organizacij in združenj znaša  1.153.585,12 EUR. 
 
Prihodki za pokrivanje obračunane amortizacije za osnovna sredstva, katera so bila predmet sofinanciranj so v 
letu 2021 znašali 67.875,50  EUR, v višini 7.962,72  EUR pa so znašali prihodki za porabo sofinanciranih zalog 
drobnega inventarja. 
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 Odhodki iz dejavnosti  
 

Vrednosti v EUR Leto 2021 Struktura Leto 2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Stroški materiala 1.528.526,45 14,47% 1.341.815,62 13,91% 114 

Stroški storitev 7.342.704,15 69,50% 6.788.277,33 70,38% 108 

Amortizacija 266.196,93 2,52% 239.667,51 2,48% 111 

Rezervacije 0,00 0,00% 0,00 0,00% - 

Stroški  dela 1.111.144,31 10,52% 1.037.437,43 10,76% 107 

Drugi stroški 243.471,70 2,30% 220.554,96 2,29% 110 

Nabavna vrednost prodanega blaga 17.054,20 0,16% 10.743,32 0,11% 159 

Prevrednotvalni poslovni odhodki 56.013,87 0,53% 7.000,35 0,07% 800 

            

Skupaj poslovnih odhodki 10.565.111,61 100,00% 9.645.496,52 100,00% 110 

 
 Stroški porabljenega materiala in nabavna vrednost prodanega blaga 

 
Stroški porabljenega materiala znašajo 1.528.526,45EUR.  
 
Navedeni stroški se nanašajo na stroške goriva in ostale energente,  športne opreme, maž, stroške diplom, medalj 
in vseh ostalih materialov. 
 

 Stroški storitev  
 
Stroški storitev v višini 7.342.704,15 EUR se nanašajo na: 

− stroške bivanja in priprav; 

− stroške letalskih in ostalih prevozov; 

− stroške smučarskih kart, vlečnic, žičnic, najema skakalnic in prog; 

− stroške vzdrževanja delovnih sredstev in športne opreme; 

− stroške najema poslovnih prostorov, šotorov, vozil; 

− stroške povračila dnevnic in kilometrin zaposlenim in pogodbenim sodelavcem; 

− stroške avtorskega dela in podjemnih pogodb; 

− zavarovanje; 

− stroške storitev trenerjev, serviserjev in ostali pogodbenih sodelavcev, ki imajo s SZS sklenjeno pogodbo o 
opravljanju dela; 

− stroške nagrad in premij športnikov; 

− drugi stroški storitev. 

 
 Stroški dela  

 
Stroški dela v skupni vrednosti 1.111.144,31EUR se nanašajo na stroške dela zaposlencev s katerimi ima SZS 
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.  
 
V letu 2021 je bilo povprečno zaposlenih 28,99 delavcev, v letu 2020 pa 29,22 delavcev. 
 
 V skladu s pogoji javnega razpisa za sofinanciranje plač strokovnih delavcev v programih nacionalnih panožnih 
športnih šol se je po pogodbi o zaposlitvi za določne čas v mesecu marcu 2020 zaposlilo 15 delavcev (trenerjev).  
 
V skladu s pogoji javnega razpis Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sofinancira strokovni (trenerski) 
kader od 01.03.2020 do 29.02.2024. Delež sofinanciranja mora SZS povečati za najmanj 25 %. Poleg navedenega 
pa je SZS vsem strokovnim delavcem dolžna povrniti vse stroške v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz 
na delo in iz dela, druge opravičene stroške v zvezi z delom) in regres za letni dopust oz. vse druge prejemke v 
skladu z veljavno delovno zakonodajo. 
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 Odpisi vrednosti  
 

Vrednosti v EUR Leto 2021 Struktura Leto 2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            
Amortizacija 266.196,93 82,62% 239.667,51 97,16% 111 
-   Neopredmetena sredstva in dolgoročne časovne 
razmejitve 

21.275,86 6,60% 5.006,02 2,03% 425 

-   Zgradbe 39.734,52 12,33% 39.734,52 16,11% 100 

-   Opreme in drobnega inventarja 161.057,27 49,99% 150.797,69 61,13% 107 

-   Pravica iz naslova uporabe poslovnih prostorov 34.569,60 10,73% 34.569,60 14,01% 100 

-   Pravica iz naslova uporabe opreme 9.559,68 2,97% 9.559,68 3,88% 100 

            

Izguba pri prodaji osnovnih sredstev 0,13 0,00% 1.103,28 0,45% 0 

      

Popravki vrednosti terjatev 16.152,23 5,01% 5.897,07 2,39% 274 

      

Popravki vrednosti zalog 39.861,51 12,37% 5.897,07 2,39% 676 

            

Skupaj odhodki iz naslova odpisov 322.210,80 87,63% 246.667,86 100,00% 131 

 
Popravek vrednosti terjatev je oblikovan za vse terjatve, ki so zapadle v plačilo pred 01.01.2020. Glede na 
tveganje pri izterjavi terjatev do kupcev je oblikovan popravek vrednosti tudi za vse tiste terjatve, ki so zapadle v 
plačilo po 01.01.2020, vendar se na osnovi poznavanja poslovanja ocenjuje, da obstaja tveganje glede poplačila 
le-teh.  
 
V letu 2021 je bil popravke vrednosti oblikovan tudi za zaloge trgovskega blaga v skupni vrednosti 39.861,51 EUR. 

 
 Drugi stroški 

 

Vrednosti v EUR Leto 2021 Struktura Leto 2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            
Dotacije klubom 91.193,34 37,46% 148.759,04 67,45% 61 

Dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida 2.507,09 1,03% 2.525,00 1,14% 99 

Članarine, kotizacije plačane matičnim in drugim 
organizacijam 

95.858,01 39,37% 36.941,95 16,75% 259 

Prijavnine, startnine 23.865,14 9,80% 14.989,11 6,80% 159 

Takse, vize 11.888,68 4,88% 4.882,08 2,21% 244 

Ostali stroški 18.159,44 7,46% 12.457,78 5,65% 146 

           

Skupaj drugi stroški 243.471,70 100,00% 220.554,96 100,00% 110 

 
Dotacije klubom v skupni višini 91.193,34 EUR se nanašajo na sredstva, ki jih je SZS kot matična organizacija 
prenesla na svoje članice za opravljanje dejavnosti.  
 
Članarine matičnim in drugim organizacijam znašajo 95.858,01 EUR. Med ostalimi stroški v skupni višini 18.159,44 
EUR se jih  16.340,20 EUR nanašajo na davčno nepriznane stroške. 
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 Finančni prihodki  
 

Vrednosti v EUR Leto 2021 Struktura Leto 2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            
Prihodki iz naslova dividend 691.772,72 95,17% 552.647,52 98,84% 125 

Prihodki iz naslova obresti in pozitivnih  
tečajnih razlik 

35.116,37 4,83% 6.495,87 1,16% 541 

           

Skupaj finančni prihodki 726.889,09 100,00% 559.143,39 100,00% 130 

 
Prihodki iz naslova dividend se nanašajo na dividende, ki sta jih v poslovnem letu 2021 izplačali: 

− 681.987,52 EUR Športna loterija d.d. (191,14 EUR na delnico) in  

− 9.785,20 EUR Zavarovalnica Triglav d.d. (1,70 EUR na delnico). 
 
Prihodki iz naslova udeležbe v dobičku Športne loterije d.d. so v skladu s Pogodbo o zastavi vrednostnih papirjev 
št. 240-51-509089 ZVP in Pogodbo o odstopu terjatev št. 240-51-509089-OT odstopljeni v dobro Sberbank, d.d.. 
V letu 2021 je bilo tako 250.000,00 EUR izplačane dividende nakazano za poplačilo 7. obroka kredita po pogodbi 
o dolgoročnem kreditu št. 240-51-509089.  
 

 Finančni odhodki  
 

Vrednosti v EUR Leto 2021 Struktura Leto 2020 Struktura 
Indeks  
21/20 

            

Stroški obresti 31.147,18 53,16% 31.949,97 30,84% 97 

Odhodki iz naslova tečajnih razlik  
in stotinskih izravnav 

15.495,53 26,45% 6.053,01 5,84% 256 

Stroški obresti iz naslova nepravočasno  
poravnanih obveznosti  

772,91 1,32% 53.019,03 51,18% 1 

Stroški obresti iz naslova pravice do  
uporabe sredstev 

11.177,16 19,08% 12.571,83 12,14% 89 

      

Skupaj finančni odhodki 58.592,78 100,00% 103.593,84 100,00% 57 

 
V letu 2021 za obveznosti, ki so bile predmet spora z Republiko Slovenijo niso bile več obračunane zamudne 
obresti, saj so bile v skladu s sklepi sodišče glavnice poravnane. 

 
 Drugi prihodki  

 

Vrednosti v EUR Leto 2021 Struktura Leto 2020 Struktura 
Indeks 
21/20 

            
Prejete odškodnine, ki niso povezane 
s poslovnimi učinki 

4.259,22 99,07% 8.681,71 99,86% 49 

Ostali prihodki, ki niso povezani s 
poslovnimi učinki 

40,06 0,93% 11,77 0,14% 340 

           

Skupaj drugi prihodki 4.299,28 100,00% 8.693,48 100,00% 49 
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 Drugi odhodki  
 

Vrednosti v EUR Leto 2021 Struktura Leto 2020 Struktura 
Indeks 
21/20 

            
Ostali odhodki, ki niso povezani s 
poslovnimi učinki 

10,35 100,00% 97,79 100,00% 11 

           

Skupaj drugi odhodki 10,35 100,00% 97,79 100,00% 11 

 
 Pojasnila k izkazovanju prihodkov in odhodkov iz naslova pridobitne dejavnosti 

 
SZS opravljajo pridobitno in nepridobitno dejavnost za uresničevanje svojega programa dela in razvoja. 
 
SZS opravlja pridobitno dejavnost, povezano z namenom in nalogami SZS, kot dopolnilno dejavnost nepridobitni 
dejavnosti in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti. Taka pridobitna dejavnost je predvsem opravljanje storitev za sponzorje, to je sodelovanje pri 
reklamiranju in drugem promoviranju sponzorjev; prodaja promocijskega in drugega podpornega materiala; 
organizacija prireditev; izposoja opreme.  
 
Pridobitno dejavnost opravlja strokovna služba SZS v skladu z veljavnimi predpisi.  
 
Presežek prihodkov nad odhodki se sme uporabiti zgolj za doseganje namenov in ciljev SZS. V naslednjih 
poslovnih obdobjih ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki bo SZS namenila za izvajanje svojih dejavnosti. 
 
SZS vodi konte prihodkov, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, ločeno od prihodkov, ki se nanašajo na 
nepridobitno dejavnost. Sodilo za razmejevanje stroškov med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo je razmerje 
med prihodki pridobitne dejavnosti glede na celotne prihodke, ki jih SZS ustvari v poslovnem letu.  
 

Vrednosti v EUR SKUPAJ 
OD TEGA: iz opravljanja 
pridobitne dejavnosti 

 Leto 2021 Leto 2020 Leto 2021 Leto 2020 

Prihodki od dejavnosti:     

dotacije iz Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji 

0,00 0,00 0,00 0,00 

dotacije iz proračunskih in drugih  
javnih sredstev 

1.998.904,61 1.835.109,18 0,00 0,00 

dotacije iz drugih fundacij, skladov  
in ustanov 

591.619,11 566.612,04 0,00 0,00 

donacije drugih pravnih in  
fizičnih oseb 

46.690,33 32.964,58 0,00 0,00 

prispevki uporabnikov posebnih  
socialnih programov 

0,00 0,00 0,00 0,00 

članarine in prispevki članov 223.668,92 177.131,24 0,00 0,00 

prihodki od prodaje proizvodov  
in storitev 

6.207.203,91 5.961.598,03 6.207.203,91 5.961.598,03 

prihodki od prodaje trgovskega  
blaga in materiala 

53.858,11 30.246,46 53.858,11 30.246,46 

ostali prihodki od dejavnosti 1.883.006,06 1.258.275,95 1.883.006,06 1.258.275,95 

Skupaj prihodki iz naslova  
opravljanja dejavnosti 

11.004.951,05 9.861.937,48 8.144.068,08 7.250.120,44 

     

Dotacije drugim društvom in  
drugim pravnim osebam 

91.193,34 148.759,08 0,00 0,00 
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 Dogodki po datumu bilance stanja 
 
Menimo, da se po datumu bilance stanja niso pojavili poslovni dogodki, ki bi lahko pomembno vplivali na 
računovodske izkaze za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2021. 
 

 Ostala pojasnila k računovodskim izkazom v skladu z določili Zakona o  društvih in 
Slovenskimi računovodskimi standardi 

 
 Materialno finančno poslovanje 

 
V mesecu novembru 2016 je bila ponovno organizirana računovodsko - finančno služba v okviru SZS. Le-ta je z 
mesecem januarjem 2017 začela skrbeti za pravočasno evidentiranje vseh poslovnih dogodkov in izdelavo 
računovodskih izkazov za notranje in zunanje uporabnike le-teh.   
 

 Uporaba SRS  
 
SZS kot društvo, ki je zavezano k reviziji računovodskih izkazov uporablja splošne računovodske standarde. Pri 
pripravi letnega poročila, pri vodenju poslovnih knjig, pri uporabi kontnega načrta, pri knjigovodskih listinah, pri 
popisu, … pa je bil uporabljen SRS 33. 
 

 Vodenje poslovnih knjig ter evidentiranje pridobitne in nepridobitne dejavnosti 
 
SZS vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. V njih zagotavlja konte, ki so potrebni za 
izkazovanje premoženjsko – finančnega poslovanja v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida. Konti so določeni 
v skladu s kontnim okvirom, ki ga je predpisal Slovenski inštitut za revizijo, in v skladu s potrebami SZS. 
 
SZS vodi ločene konte prihodkov, ki se nanašajo na pridobitno dejavnost, ločeno od prihodkov, ki se nanašajo na 
nepridobitno dejavnost. Sodilo za razmejevanje stroškov med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo je razmerje 
med prihodki pridobitne dejavnosti glede na celotne prihodke, ki jih SZS ustvari v poslovnem letu.   
 
Za potrebe obračuna davka od dohodkov pravnih oseb je SZS kot sodilo za delitev prihodkov na pridobitno in 
nepridobitno dejavnost upoštevala določila zakona o davku od dohodka pravnih oseb ter pravilnika o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
 

 Revidiranje računovodskih izkazov  
 
SZS je v skladu z določili zakona o društvih zavezana k reviziji računovodskih izkazov. Na predlog skupščine 
računovodske izkaze za leto 2021 revidira revizijska hiša RE-member d.o.o., Frankopanaska ulica 21, 1000 
Ljubljana. Revizija je potekala meseca januarja 2022 in meseca avgusta 2022. 
 

 Računovodske usmeritve 
 
Računovodske usmeritve, ki jih je SZS uporabila pri sestavljanju računovodskih izkazov so pojasnjene v točki 4.3 
tega poročila. 
 

 Notranji finančni nadzor 
 
Nadzorni in izvršilni odbor se na vsaki seji seznanita s poslovanjem SZS. Redno se poroča o poslovni uspešnosti 
sezone ter  o stanju zadolženosti. Poročila se podaja za posamezno disciplino oz. stroškovno mesto kot za celotno 
SZS.  
 
Izvršilni odbor se je dne 15.06.2021 seznanil z nerevidiranimi računovodskimi izkazi za poslovno leto 2020, 
nadzorni odbor pa 14.06.2021. 
 
Izvršilni odbor se bo predvidoma v mesecu septembru 2022 seznanil z revidiranim letnim poročilom za poslovno 
leto 2021 in ga predlagal skupščini v potrditev. 
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 Poraba presežka prihodkov nad odhodki 
 
SZS je v poslovnem letu 2021 ustvarila čisti presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.088.698,83 EUR, ki bo 
namenjen izvedbi programov v prihodnjih poslovnih obdobjih. 
 
Na dan 31.12.2021  je vrednost društvenega sklada brez rezerv znašala  2.610.164,68 EUR. 
 
V skladu z določili 24. člena Zakona o društvih SZS svojega premoženja ne sme deliti med člane. Ustvarjeni 
presežek prihodkov nad odhodki iz naslova opravljanja svoje dejavnosti je SZS dolžna porabiti samo za 
uresničevanje svojega namena ter ciljev, ki so določeni v statutu SZS. 
 

 Popis sredstev  
 
Predmet popisa so vsa sredstva SZS. Popisna komisija ni ugotovila pomembnejših odstopanj dejanskega stanja 
od knjigovodskega.  
 

 Normativne spremembe v okolju društva 
 
Materialno in finančno poslovanje SZS je usklajeno z določili: 

− Zakona o društvih  (ZDru-1), 

− Zakon o športu – ZŠpo-1, s podzakonskimi akti, 

− Slovenskih računovodskih standardov (SRS 33 in splošni), 

− Zakona o davku o dohodkov pravnih oseb in njegovimi podzakonskimi akti, 

− Zakona o dohodnini in njegovimi podzakonskimi akti, 

− ter z ostalimi zakoni, ki urejajo poslovanje pravnih oseb zasebnega prava v Republiki Sloveniji. 
 

 Poročilo o odnosih do povezanih oseb  
 
Smučarska zveza Slovenije je organizirana kot zveza društev.  
 
Nobeden od članov društva na redni letni skupščini meseca septembra 2021, volilni skupščini meseca marca 2022 
in redni letni skupščini meseca junija 2022  ni imel več kot 20 % glasovalnih pravic. 
 
SZS izkazuje 100 % lastniški delež v družbi Center Pokljuka d.o.o.. SZS kot lastnica 100 % lastniškega deleža  odvisni 
družbi ni izdala nobenega obveznega navodila za poslovanje.  
 
SZS izkazuje 20 % lastniški delež v družbi Športna loterija d.d.. SZS ni izdala nobenega obveznega navodila za 
poslovanje le te.  
 
SZS izkazuje 100 % ustavni delež v Zavodu SLOSKI. SZS kot ustanovitelj Zavodu SLOSKI ni izdala nobenega 
obveznega navodila za poslovanje.  
 
 

 Sprejem letnega poročila 
 
Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2021 bo posredovano v sprejem skupščini SZS, ki bo v drugi polovici 
meseca septembra 2022. Pred tem bo poročilo obravnaval tudi Nadzorni odbor SZS, ki bo predvidoma 5. 
septembra 2022.  
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 Izjava predsednika in direktorja 
 
Predsednik in direktor SZS potrjujeta računovodske izkaze in letno poročilo za poslovno leto 2021, končano na 
dan 31.12.2021. 
 
Predsednik in direktor SZS potrjujeta, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne 
računovodske usmeritve, da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega 
gospodarjenja in da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja SZS in izidov 
njenega poslovanja za leto 2021. 
 
 
 
 
Ljubljana, 23. avgust 2022 
 
 
 
 
 
 
Direktor         Predsednik  
Uroš Zupan        Enzo Smrekar 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripravila: Katja Gril 
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 POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA 
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