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Smučarska zveza Slovenije –       Ljubljana, 16. 5. 2022 

Združenje smučarskih panog 

Izvršilni odbor 

 

 

Z A P I S N I K 

1. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljek, 

16. 5. 2022 v prostorih SZS v Ljubljani. 

 

 

Začetek seje ob 17.00. 

 

 

Ugotovitev prisotnosti 

 

Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Luka Steiner, g. Iztok Klančnik, g. 

Borut Meh, g. Roman Beznik, g. Roman Vidovič, g. Dragan Gojkovič, g. Franc Horvatiček, dr. 

Blaž Lešnik in g. Rajko Pintar. 

 

Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Boštjan Ule. 

 

Prisotni člani brez glasovalne pravice: g. Roman Jakič, g. Jernej Damjan. 

 

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

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

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

medijev.   

 

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

 

Predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je skladno s 26. členom poslovnika 

Izvršilnega odbora (v nadaljevanju IO) Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) 

ugotovil, da je seja z 10 glasovi sklepčna.  

 

T. Trbovc je pod točko razno predlagal seznanitev članov IO SZS z rezultatov volitev 

predstavnika športnikov v IO SZS ter informacijo o dogodku »Večer šampionov«.  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 65. redne seje IO SZS 

3. Konstituiranje Izvršilnega odbora SZS za mandatno obdobje 2022 - 2026 

4. Seznanitev Izvršilnega odbora z izborom člana Rajka Pintarja kot člana Izvršilnega odbora 

izvoljenega s strani organizacijskih komitejev 

5. Potrditev vodij panog za mandatno obdobje 2022 - 2026 

6. Sprejetje akta o ustanovitvi zavoda STC Stari Vrh  

7. Razno 

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 1: Sprejme se predlagani dnevni red 1. redne seje IO SZS. 

Za: 10 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika 65. redne seje IO SZS 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

 

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

potrdi zapisnik 65. redne seje IO SZS. 

 

Sprejet je bil 
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SKLEP IO SZS št. 2: Zapisnik 56. redne seje IO SZS se potrdi.  

Za: 10 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 3 Konstituiranje Izvršilnega odbora SZS za mandatno obdobje 2022 - 2026 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

 

Na podlagi 21. člena Statuta SZS so bili na volilni Skupščini SZS in predhodno ločenih volilnih 

zborih izvoljeni predsednik SZS ter predsedniki posameznih panog, ki na podlagi 23. člena 

Statuta SZS sestavljajo IO SZS: 

 

- Predsednik SZS       Enzo Smrekar  

-  Podpredsednik SZS       Luka Steiner 

- Predsednik panoge za alpsko smučanje    Iztok Klančnik 

- Predsednik panoge za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Borut Meh 

- Predsednik panoge za tek na smučeh    Roman Beznik 

- Predsednik panoge za biatlon     Boštjan Ule 

- Predsednik panoge za smučanje prostega sloga   Roman Vidovič 

- Predsednik panoge za deskanje na snegu    Dragan Gojkovič 

- Predsednik panoge za telemark smučanje    Franc Horvatiček 

-       Predsednik ZUTS       dr. Blaž Lešnik 

-  Predstavnik organizatorjev      Rajko Pintar 

 

G. Smrekar je predlagal, da se združi glasovanje pod točko 3. in 4., tako da bi v tem sklopu 

potrdili tudi izvoljenega predstavnika organizacijskih komitejev za izvedbo tekmovanj 

svetovnega pokala v Sloveniji, g. Rajka Pintarja.  
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Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 3: Potrdi se sestava IO SZS za mandatno obdobje 2022 – 2026: Enzo 

Smrekar, predsednik, Luka Steiner, podpredsednik in člani: Iztok Klančnik, Borut Meh, Roman 

Beznik, Boštjan Ule, Roman Vidovič, Dragan Gojkovič, Franc Horvatiček, Blaž Lešnik in Rajko 

Pintar.  

Za: 10 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 4 Seznanitev Izvršilnega odbora z izborom člana Rajka Pintarja kot člana Izvršilnega 

odbora izvoljenega s strani organizacijskih komitejev 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

 

IO SZS je na 60. dopisni seji imenoval kandidacijsko komisijo za Skupščino SZS, ki je preverila 

ustreznost oddanih kandidatur v skladu z določili pozivov za vse organe SZS. Komisijo 

sestavljajo Uroš Zupan, Katja Gril in Tomaž Verdnik. 

Skladno s pozivom za imenovanje predstavnika organizacijskih komitejev za izvedbo tekmovanj 

svetovnega pokala v Sloveniji, ki ga je Smučarska zveza Slovenije, dne 23. 2. 2022 posredovala 

organizatorjem, sta v skladu s predpisanim rokom prispela dva predloga: Gregor Benedik (OK 

Pokal Vitranc) in Rajko Pintar (OK Ljubno). Kandidaturi sta vsebovali vse zahtevane podatke in 

sta prispeli pravočasno. 

Na podlagi dodatnega poziva, ki ga je Smučarska zveza Slovenije, dne 4. 3. 2022 posredovala 

organizatorjem, je bil s strani glasov organizatorjev v IO SZS predlagan Rajko Pintar (glasovi 

4:3). 

 

 

Ad 5 Potrditev vodij panog za mandatno obdobje 2022 - 2026 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

 

V skladu s 35. členom Statuta SZS po potrditvi na odboru ali zboru panoge, direktor SZS 

predlaga osebo za vodenje panoge v potrditev IO SZS. Na organih panog so bili za vodenje 

panog za naslednje mandatno obdobje potrjeni: 
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- Tek na smučeh: Vesna Fabjan 

- Biatlon: Tomas Globočnik 

- ZUTS: dr. Blaž Lešnik 

 

Razprave ni bilo.  

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 4: IO SZS potrjuje Vesno Fabjan za vodjo panoge tek na smučeh, Tomasa 

Globočnika za vodjo panoge za biatlon in dr. Blaža Lešnika za direktorja ZUTS.   

Za: 10 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 6 Sprejetje akta o ustanovitvi Zavoda STC Stari Vrh 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

G. Zupan je pojasnil, da je vodstvo SZS z občinama Škofja Loka in Gorenja vas – Poljane začelo 

razgovore z vključitvijo SZS v delovanje Smučarskega centra Stari Vrh. V razvojnem programu 

SZS je ena ključnih prioritet infrastruktura, saj panoge, ki so vezane na smučišča, tovrstne 

infrastrukture nimajo urejene in se morajo prilagajati trendom oz. lastnikom smučišč. Pobuda 

občin je prišla v pravem trenutku. Ustanovni akt sta obe občini že potrdili. Z današnjo potrditvijo 

Zavod lahko začne z delovanjem. V naslednjih mesecih je predvideno tudi imenovanje sveta 

Zavoda z izvolitvijo novega vodstva.  

V izhodišču so se pravice in obveznosti razdelile tako, da SZS nastopa kot partner, ki vstopa z 

znanjem in izkušnjami ter ima s svojim delovanjem neko veličino in težo, da lahko z viri 

financiranja prihaja do sredstev, ki bodo pomembna za razvoj smučišča.  

Zavedamo se, da upravljane takega centra pomeni velik izziv, saj si ne smemo privoščiti izgub. 

Poleg tega se bo poskušalo preusmeriti čim več naših aktivnosti na Stari Vrh.  

 

G. Smrekar je dodal, da gre za poskus, da se tudi pri drugih panogah vzpostavi dobre pogoje 

za delo. Pri dogovoru z občinami je dogovor, da SZS ne vstopa s kapitalom ali materialnimi 

sredstvi, temveč z znanjem za vodenje centra in potencialom za pridobivanje različnih virov, ki 
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smo jih v preteklosti večkrat preko razpisov omogočali smučarskim centrom, ne pa tudi dovolj 

unovčili oziroma zavarovali kot naš vložek. V skladu z ustanovnim aktom ima SZS dve 

predstavnika v svetu Zavoda, prav tako pa predlagamo tudi direktorja Zavoda.  

 

G. Meh je poudaril, da se bo pri glasovanju vzdržal, saj predlog poslovnega načrta Zavoda ni bil 

predstavljen. Pričakoval je gradivo k točki.  

 

G. Smrekar odgovori, da se bo detajlni poslovni načrt pripravil Zavod, ki pa se mora najprej 

ustanoviti. Vsekakor bomo z našimi člani v svetu Zavoda, med katerimi bo naš član predsedoval 

ter predlaganim direktorjem, dobro nadzirali poslovni načrt in ga tudi po potrebi obravnavali 

znotraj teles SZS.   

 

G. Beznika zanima, kakšno je tveganje SZS z vstopom v Zavod. 

 

G. Zupan je pojasnil, da smo tveganje minimizirali s tem, da ne vstopamo z kapitalom ali 

osnovnimi sredstvi SZS. Tveganje pri upravljanju nove pravne osebe seveda vedno obstaja, 

tako kot pri Centru Pokljuka in DPNC Kranj, bomo pa z dogovorjenimi mehanizmi upravljanja in 

nadzora ta tveganja lahko dobro nadzorovali.   

 

Ga. Gril je pojasnila, da občini, ki sta ta trenutek lastnici obstoječe družbe STC Stari Vrh d.o.o., 

izvedeta postopek likvidacije tega gospodarskega subjekta, ki je lastnik 6 sedežnice. Ta 

sedežnica bo čez likvidacijski postopek prešla na ustanovitelja, to je obe občini. Del 

infrastrukture pa je že v lasti občin in to premoženje bo predstavljalo stvarno premoženje, ki se 

bo prenašalo v upravljanje novemu gospodarskemu subjektu.  

 

G. Smrekar predlaga, da se z ustanovitvijo zavoda lahko premaknemo naprej, sicer bomo še 

vedno ostali na mrtvi točki pri tej temi, ki je že dolgo časa na prioriteti.   

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 5: IO SZS sprejema akt o ustanovitvi Zavoda STC Stari Vrh.   

Za: 8 

Proti: 0 

Vzdržani: 2 (B. Meh in R. Pintar) 
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Ad 7 Razno 

 

G. Trbovc je prisotne seznanil s potekom volitev predstavnika športnikov v IO SZS brez 

glasovalne pravice. Prejeli smo eno kandidaturo, za predstavnika je bil izvoljen g. Jernej 

Damjan. 

 

G. Smrekar je kot predstavnika para zimskih športov v IO SZS brez glasovalne pravice predlagal 

g. Romana Jakiča.  

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 6: Za predstavnika športnikov v IO SZS se potrdi g. Jerneja Damjana, za 

predstavnika para zimski športov v IO SZS se potrdi g. Romana Jakiča.    

Za: 10 

Proti: 0 

Vzdržani: 0 

 

T. Trbovc je podal informacije o poteku »Večera šampionov«, ki bo potekal v sredo, 18. 5. 2022.  

 

G. Zupan je pojasnil, da bo naslednja seja IO SZS potekala 9. 6. 2022 ob 15. uri. Termin je 

vezan tudi na sklic Skupščine SZS, ki je predvidena 23. 6. 2022 ob 17. uri.  

 

Seja je bila zaključena ob 17.37.  

 

 

Enzo Smrekar, 

Predsednik SZS 

 

Uroš Zupan,  

Direktor SZS 

 

Zapisal:          

Tomaž Verdnik, 

Vodja glavne pisarne  


