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Smučarska zveza Slovenije –      Ljubljana, 9. 6. 2022 

Združenje smučarskih panog 

Izvršilni odbor 

 

 

Z A P I S N I K 

2. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v četrtek, 9. 6. 

2022, v prostorih Smučarske zveze Slovenije v Ljubljani. 

 

 

Začetek seje ob 15.03. 

 

 

Ugotovitev prisotnosti 

 

Prisotni člani IO z glasovalno pravico: g. Enzo Smrekar, g. Iztok Klančnik, g. Borut Meh, g. 

Roman Beznik, g. Roman Vidovič, in g. Rajko Pintar.  

 

Opravičeno odsotni člani IO z glasovalno pravico: g. Luka Steiner, dr. Blaž Lešnik, g. Dragan 

Gojkovič, g. Franc Horvatiček in g. Boštjan Ule.  

 

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

 

Opravičeno odsotni člani IO brez glasovalne pravice: /.  

 

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

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

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

predstavnik medijev.     

 

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

 

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 8 glasovi sklepčna.  

 

G. Luka Steiner je za glasovanje pooblastil g. Enza Smrekarja. 

Dr. Blaž Lešnik je za glasovanje pooblastil g. Romana Vidoviča.  

 

G. Meh je predlagal, da bi pod točko razno uvrstili informacijo o prenosu upravljanja DPNC Kranj 

na MO Kranj.  

 

Predlagani dnevni red: 

 

1. Ugotovitev navzočnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje IO SZS. 

3. Poročilo FIS Kongres. 

4. Seznanitev z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2021/22. 

5. Proračuni panog za sezono 2022/2023. 

6. Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi SZS za poslovno leto 2021. 

7. Seznanitev z računovodskimi izkazi Zavoda SLOSKI za poslovno leto 2021. 

8. Seznanitev z računovodskimi izkazi Centra Pokljuka d.o.o. za poslovno leto 2021. 

9. Imenovanje predstavnikov SZS v Mednarodno smučarsko zvezo FIS in IBU. 

10. Poročila Organizacijskih komitejev:  

- OK Planica 

- OK Rogla 

- OK Zlata lisica Maribor 

- OK Pokal Vitranc Kranjska gora 

- OK Ljubno 

- OK Krvavec 

- OO Pokljuka 

11. Potrditev vodij panog za mandatno obdobje 2022 – 2026. 

12. Včlanitev novega društva. 

13. Pravilnik o sofinanciranju nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja športnikov. 
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14. Potrditev sprememb Poslovnika o delu organov panoge za alpsko smučanje. 

15. Imenovanje člana Registracijske komisije SZS.  

16. Seznanitev s predlogom sprememb Statuta SZS. 

17. Spremembe Pravilnika o članstvu in glasovalnih pravicah. 

18. Predlog članarine za sezono 2022/2023. 

19. Sklic Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice. 

20. Razno. 

- DPNC Kranj 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 7: Sprejme se predlagani dnevni red 2. redne seje IO SZS. 

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 2 Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje IO SZS 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

 

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

potrdi zapisnik 1. konstitutivne seje IO SZS. 

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 8: Zapisnik 1. konstitutivne seje IO SZS se potrdi.  

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad 3 Poročilo FIS Kongres 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

 

G. Smrekar je pojasnil, da je 25. in 26. 5. 2022 potekal Kongres Mednarodne smučarske zveze 

FIS, na katerem je bil za mandatno obdobje 4 let za predsednika ponovno izvoljen Johan 

Eliasch, kljub protestu nekaterih delegatov o načinu izvedbe volitev, s katerim se je skušalo 

doseči nesklepčnost. V Predsedstvo FIS je bil ponovno izvoljen tudi predsednik SZS, g. Enzo 

Smrekar (113 glasov od 115 veljavnih). Delegati so potrdili spremembo imena: »International 

Ski and Snowboard Federation«, kratica ostaja enaka, »FIS«. FIS je prevzela vodenje para 

zimskih športov od Mednarodnega Para olimpijskega komiteja.  

 

Sprejet je bil  

SKLEP IO SZS št. 9: IO SZS se je seznanil s potekom volitev v organe FIS.   

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 4 Seznanitev z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2021/22 

Predstavi: g. Uroš Zupan, ga. Katja Gril 

 

G. Zupan je predstavil poslovne rezultate sezone 2021/2022. V uvodu je predstavil športne 

dosežke v pretekli sezoni, pri katerih izstopa sedem osvojenih olimpijskih medalj. Sezona je 

ocenjena za eno najuspešnejših v zgodovini SZS. Kljub Covid smo sezono izpeljali brez večjih 

športnih izgub.  

Predstavil je realizacijo prihodkov v sezoni 2021/2022, katerih 60% predstavljajo komercialni 

prihodki (sponzorstva, TV pravice). Presežek prihodkov nad odhodki znaša 793 tisoč EUR. 

Presežek prihodkov nad odhodki skupnih služb SZS je bil namenjen plačilu kazni Centra 

Pokljuka. Poleg tega smo na podlagi dobrih športnih rezultatov uspeli povečati delež javnih 

sredstev. 

Po večini so se prihodki panog povečali, tudi izid sezone je pri vseh panogah pozitiven, razen 

pri DPNC Kranj, katerega stroške obratovanja pokriva panoga smučarski skoki in NK. Rezultat 

kaže na stabilno poslovanje.  
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G. Meh je predlagal, da se o postavki »interni dolg« skupaj pogovorimo oz. predsedniku 

predlaga ustanovitev delovne skupine, ki bi pregledala omenjeno postavko in zaključili zadevo.  

 

G. Gril je pojasnila, da je interni dolg posledica tega, da nekdo drug znotraj SZS založi sredstva, 

da se poravnajo dolgovi panoge.  

G. Smrekar je poudaril, da moramo končno priti do tega, da kar je zapisano in ugotovljeno po 

koncu sezone velja in da se podatki upoštevajo. Predlagal je, da se v naslednjih dveh tednih 

podatki pregledajo in če podatki še vedno ne bodo jasni, se ustanovi komisija.  

 

G. Zagorc je pojasnil, da se je s z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2021/22 seznanil tudi 

NO SZS, večjih zadržkov ni bilo. Je pa izpostavil, da so začeli naraščati stroški. NO SZS je 

vodstvu SZS priporočal spremljanje stroškov, kot je bilo to v preteklih sezonah.  

 

Sprejet je bil  

SKLEP IO SZS št. 10: IO SZS se je seznanil z okvirnimi poslovnimi rezultati sezone 2021/22. 

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklepa sta bila sprejeta soglasno. 

 

 

Ad 5 Proračuni panog za sezono 2022/2023 

Predstavi: g. Uroš Zupan, ga. Katja Gril 

 

G. Zupan je predstavil načrt panog za sezono 2022/2023, ki so ga prisotni prejeli z gradivom. 

Glavni športni cilj so svetovna prvenstva. Pri športni infrastrukturi imamo tri poudarke: rolkarska 

proga na Pokljuki (iz presežka poslovanja se sofinancira posodobitev rolkarske proge), DPNC 

Kranj (prenos upravljanja na MO Kranj, v načrtu je, da bo panoga plačevala fiksno najemnino, 

ki je dosti bolj ugodna, kot dosedanje vzdrževanje) in Stari Vrh (ustanovitev Zavoda STC Stari 

Vrh, s katerim vstopamo v soupravljanje). Pred nami je sezona FIS Svetovnega prvenstva v 

nordijskem smučanju, prav tako bomo organizirali vse Svetovne pokale, v letošnji sezoni v polni 

shemi, tudi s Pokljuko. V načrtu je povečanje članske baze. S partnerji se namerava ustanoviti 

smučarski sklad, katerega sredstva bi se namenjala športnikom, ki jih potrebujejo. 
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Finančni načrt predvideva presežek prihodkov nad odhodki. Pri panogah, kjer je načrtovan 

minus, je le-ta pokrit iz ostanka sredstev na dan 30. 4. 2022. Plan je zrel za potrditev, seveda 

ob predpostavki, da načrtovani prihodki ne bodo realizirani, se bo opravilo rebalans proračuna.  

Načrt so potrdile že vse panoge na organih, razen panoga za deskanje na snegu, ki ima zbor 

jutri. Zato je predlagal, da se načrt za panogo za deskanje na snegu potrdi pod odložnim 

pogojem, da bo finančni načrt panoge potrjen na zboru, 10. 6. 2022. Poleg tega je predlagal, da 

se za panoge biatlon, tek na smučeh in alpsko smučanje sprejme sklep z zadržkom, da se 1. 

10. 2022 pregleda, če so vse načrtovane sponzorske pogodbe realizirane, drugače se pripravi 

rebalans proračuna.  

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 11: IO SZS potrjuje proračune panog za sezono 2022/2023. Za panoge 

biatlon, tek na smučeh in alpsko smučanje se proračun potrjuje z zadržkom do 1. 10. 2022, ko 

se pregleda, če so vse načrtovane sponzorske pogodbe realizirane, drugače se pripravi 

rebalans proračuna. Proračun panoge za deskanje na snegu se potrdi pod odložnim pogojem, 

da bo potrjen na zboru panoge, dne 10. 6. 2022. 

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 6 Seznanitev z nerevidiranimi računovodskimi izkazi SZS za poslovno leto 2021 

Predstavi: g. Uroš Zupan, ga. Katja Gril 

 

Ga. Gril je predstavila izkaze za leto 2021, ki so jih člani prejeli z gradivom. Presežek prihodkov 

nad odhodki skupnih služb SZS je bil namenjen 250.000,00 EUR za odplačilo kredita in plačila 

sodb vezano na Center Pokljuka.  Dodala je, da glede na preteklo obdobje, težav z likvidnostjo 

nimamo več. Lahko da se bo v naslednji sezoni poznalo morebitno vnovčenje vseh vrednotnic, 

ki so vezane na odpadlo tekmo Planica 2020.  

 

Sprejet je bil 

SKLEP IO SZS št. 12: IO SZS se seznani z nerevidiranimi računovodskimi izkazi SZS za 

poslovno leto 2021.        
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Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

 

 

Ad 7 Seznanitev z računovodskimi izkazi Zavoda SLOSKI za poslovno leto 2021 

Predstavi: ga. Katja Gril 

 

Ga. Gril je pojasnila, da Zavod SLOSKI deluje v skladu z Zakonom o zavodih. Primarna 

dejavnost je prevzemanje nalog OK Planica, tako da SZS izogne tveganjem v primeru 

neuspešnega SP v nordijskem smučanju. V okviru zavoda se organizira tekmovanja svetovnega 

pokala v skokih, teku na smučeh in nordijski kombinaciji, poleg organizacije SP.  

Zaradi dogodkov, povezanih z organizacijo SP 2023, prihaja do določene izgube, ki jo bo 

potrebno pokriti v letu 2023 z organizacijo SP.  

 

SKLEP IO SZS št. 13: IO SZS se seznani z računovodskimi izkazi Zavoda SLOSKI za poslovno 

leto 2021. 

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

 

 

Ad 8 Seznanitev z računovodskimi izkazi Centra Pokljuka d.o.o. za poslovno leto 2021 

Predstavi: ga. Katja Gril 

 

Ga. Gril je pojasnila, da je imel na poslovanje centra Covid dvojni učinek: po eni strani omejitev 

poslovanja, po drugi pa koriščenje turističnih bonov. Pozitiven učinek na poslovni izid je imelo 

tudi izvedeno SP v biatlonu. Izvedena je bila sanacija vhoda na stadion. Poleg tega je bilo kar 

nekaj vlaganj tudi v hotelsko infrastrukturo. 

 

G. Zupan je pojasnil, da gre del dobička za izgradnjo nove rolkarske proge, ki bo predstavljala 

dodano vrednost tako za SZS, kot za Center Pokljuka. Hkrati seznanja IO, da je bila podpisana 

medsebojna pogodba med SZS, Center Pokljuka in ŠD Pokljuka, ki predvideva letno 

nadomestilo SZS-ju v višini 80.000 EUR do leta 2030, začenši z letošnjim letom. Skupna 
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vrednost nadomestila v višini 720.000 EUR bo tako namenjena sanaciji plačila, ki ga je SZS 

izvedla zaradi sodbe v odškodninski tožbi države. 

 

SKLEP IO SZS št. 14: IO SZS se seznani z nerevidiranimi računovodskimi izkazi družbe Center 

Pokljuka d.o.o. za poslovno leto 2021.        

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

 

 

Ad 9   Imenovanje predstavnikov SZS v Mednarodno smučarsko zvezo FIS 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

V skladu s pozivom Mednarodne smučarske zveze (FIS) je potrebno imenovati delegate v  

organe FIS za obdobje 2022 – 2024. Predlog delegatov so predlagali organi posameznih panog,  

v skladu s 24. členom Statuta SZS pa mora predlog potrditi IO SZS.  

 

Dodatno se g. Tima Farčnika predlaga za kandidata za člana Predsedstva IBU ter g. Uroša  

Ponikvarja za kandidata za predsednika FIS Odbora za tek na smučeh.  

 

Sprejeti so bili 

 

SKLEP IO SZS št. 15: IO SZS potrjuje predstavnike SZS v organe Mednarodne smučarske 

zveze FIS za obdobje 2022 – 2024.     

 

SKLEP IO SZS št. 16: IO SZS za člana Predsedstva IBU predlaga Tima Farčnika.  

 

SKLEP IO SZS št. 17: IO SZS Predsedstvu FIS za predsednika FIS Odbora za tek na smučeh 

predlaga Uroša Ponikvarja 

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 
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Ad 10 Poročila Organizacijskih komitejev:  

- OK Planica 

- OK Rogla 

- OK Zlata lisica Maribor 

- OK Pokal Vitranc Kranjska gora 

- OK Ljubno 

- OK Krvavec 

-  OO Pokljuka 

 

G. Zupan je pojasnil, da smo poročilo OK Zlata lisica prejeli šele danes in ga bodo člani IO SZS 

prejeli naknadno. Poročilo se bo obravnavalo na naslednji seji IO SZS.  

 

G. Smrekar je pojasnil, da je direktor SZS, g. Zupan poslal odgovor na poročilo OK Pokal 

Vitranc:  

-  ne sprejemamo očitke, da je za finančno situacijo v kateri naj bi se znašel OK Vitranc, 

posledica odločitve SZS glede (ne)podaljšan. 

Medsebojna pogodba med SZS in ASK Kranjska Gora jasno opredeljuje pravice in obveznosti 

pogodbenih strank na tem področju v členih 2.,3. in 4. V njih SZS zelo jasno prenaša medijske 

in marketinške pravice do leta 2026 na ASK Kranjska Gora, za enako dobo kot je podpisana 

pogodba o medijskih pravicah z agencijo Infront. Podaljšanje pogodbe za medijske pravice do 

leta 2031 med SZS in Infront je dejansko bilo ponujeno s strani Infronta kot pogoj za odkup 

marketinških pravic obeh alpinskih tekem za svetovni pokal v Sloveniji. Zaradi znane usmeritve 

FIS in celo njihovega uradnega stališča, da bodo eventualno podaljšane pogodbe za medijske 

pravice neveljavne, vodstvo SZS ni pristopilo k podaljšanju le teh, kar pa je bilo jasno že v 

začetku poletja in vsekakor ne sme biti razlog, da OK Vitranc odgovornost za neuspešno 

poslovanje prireditve išče v tej odločitvi SZS.      

-   ne sprejemamo očitke o nerazumevanje nastale finančne situacije in nepripravljenost za 

odpustke pri pogodbenih in drugih obveznostih ter pravic med strankama. 

SZS je ASK-ju pri organizaciji letošnjega pokala Vitranc glede na pogodbene obveznosti in 

pravice odpustila oziroma dodatno priznala sledeče: 

- Odpustek pri v pogodbi dogovorjenih brezplačnih VIP vstopnicah, ki se glede na tržno 

vrednost ocenjuje na 60.000 EUR.   

- Odpustek pri obveznosti pokritja 70 polnih penzionov s strani OK Vitranc, ki se ocenjuje 

na 5.000 EUR. 



   

10 

- Priznanje zakonsko zastaranih obveznosti SZS do ASK iz let 2012 do 2015, za katere 

ASK SZS-ju nikoli ni izstavilo faktur, v vrednosti 30.908 EUR. 

- Izredno enkratno vračilo posojila v višini 100.000 EUR za nakup snežnih topov, ki jih je 

ASK posodil SZS-ju za nakup snežnih topov, ki sicer stojijo v Kranjski Gori in dajejo tudi veliko 

dodano vrednost ASK-ju. 

 

-  ne sprejemamo očitkov, da se nismo bili pripravljeni odpovedati deležu medijskih pravic 

po pogodbi.  

Vodstvo SZS od ASK Kranjska Gora nikoli ni pričakovala nepovratno izplačilo presežka 

prihodkov nad stroški prireditve Vitranc v preteklih letih, čeprav je svoje finančne težave in 

likvidnost reševala z najemanjem kreditov, prodajo terjatev itd. 

-  ne sprejemamo očitkov, da je bilo s strani SZS nekorektno pričakovati provizijo na 

pridobljena sredstva za Vitranc. 

SZS – alpske discipline nimajo lastnih resursov oziroma zaposlenih oseb za trženje, ampak ima 

pogodbene sodelavce, ki so plačani za konkretne vsebine oziroma projekte. Ker je šlo za izredni 

projekt izven pogodbeno dogovorjenih vsebin, bi bil to neposreden dodatni strošek, za katerega 

nismo imeli kritja. 

 

Sprejeti so bili 

 

SKLEP IO SZS št. 18: IO SZS se je seznanil s poročilom OK Planica – zaključek FIS Svetovnega 

pokala v smučarskih skokih.  

 

SKLEP IO SZS št. 19: IO SZS se je seznanil s poročilom OK Rogla – FIS Svetovni pokal v 

deskanju na snegu.  

 

SKLEP IO SZS št. 20: IO SZS se je seznanil s poročilom OK Pokal Vitranc – FIS Svetovni pokal 

v alpskem smučanju za moške. 

 

SKLEP IO SZS št. 21: IO SZS se je seznanil s poročilom OK Ljubno - FIS Svetovni pokal v 

smučarskih skokih za ženske. 

 

SKLEP IO SZS št. 22: IO SZS potrjuje predlog sestave OK Ljubno za pripravo in izvedbo FIS 

Svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske 2022/2023.  
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SKLEP IO SZS št. 23: IO SZS se je seznanil s poročilom OK Krvavec - FIS Svetovni pokal v 

telemark smučanju. 

 

SKLEP IO SZS št. 24: IO SZS potrjuje predlog sestave OO Pokljuka za pripravo in izvedbo IBU 

Svetovnega pokala v biatlonu 2023.  

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklepi so bili sprejeti soglasno. 

 

 

Ad 11 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. Za vodenje panog za naslednje 

mandatno obdobje se predlaga: 

 

- Alpsko smučanje: Miha Verdnik 

- Deskanje na snegu: Bojan Poljanšek 

- Smučanje prostega sloga: Roman Vidovič 

- Smučarski skoki in nordijska kombinacija: Gorazd Pogorelčnik 

- Telemark smučanje: Franc Horvatiček 

 

SKLEP IO SZS št. 25: IO SZS za mandatno obdobje 2022-2026 potrjuje Miha Verdnika za vodjo 

panoge za alpsko smučanje, Bojana Poljanška za vodjo panoge za deskanje na snegu, Romana 

Vidoviča za vodjo panoge smučanje prostega sloga, Gorazda Pogorelčnika za vodjo panoge 

smučarski skoki in NK ter Franca Horvatička za vodjo panoge telemark smučanje.    

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad 12 Včlanitev novega društva 

Predstavi: g. Iztok Klančnik 

 

G. Klančnik je pojasnil, da ima panoga vsako leto 2-3 vloge za včlanitev v SZS. Zbor panoge za 

alpsko smučanje je na 1. redni seji, ki je potekala 24. 5. 2022, obravnaval vlogo ŠD Alpski za 

včlanitev v SZS in vlogo potrdil, saj društvo izpolnjuje pogoje za včlanitev.   

V skladu z 11. členom Statuta SZS in sklepom Zbora panoge za alpsko smučanje se predlaga, 

da se ŠD Alpski kot redni član Smučarske zveze Slovenije vključi v delovanje panoge za alpsko 

smučanje. 

 

SKLEP IO SZS št. 26: IO SZS potrjuje, da se Športno društvo Alpski kot redni član Smučarske 

zveze Slovenije vključi v delovanje panoge za alpsko smučanje.    

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 13 Pravilnik o sofinanciranju nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja 

športnikov 

Predstavi: ga. Katja Gril 

 

Ga. Gril je pojasnila, da je dokument oslova za zavarovanje vseh športnikov, ki imajo sklenjeno 

individualno pogodbo o sodelovanju. Tako bi imeli zavarovane vse športnike pod okriljem SZS, 

s tem pa olajšali delo naše zdravstvene službe.  

 

SKLEP IO SZS št. 27: IO SZS potrjuje Pravilnik o sofinanciranju nadstandardnega 

zdravstvenega zavarovanja športnikov.    

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad 14 Potrditev sprememb Poslovnika o delu organov panoge za alpsko smučanje 

Predstavi: g. Iztok Klančnik 

 

G. Klančnik je pojasnil, da je največja razlika število regijskih predstavnikov v odboru panoge. 

Tokrat je bilo sklenjeno soglasje, da regijo predstavlja en član.  

Predlog sprememb je bil sprejet na seji Zbora panoge za alpsko smučanje, ki je potekala 24. 5. 

2022.  

 

SKLEP IO SZS št. 28: IO SZS potrjuje spremembe Poslovnika o delu organov panoge za alpsko 

smučanje.       

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 15 Imenovanje člana Registracijske komisije SZS 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

IO SZS je na 43. redni seji, ki je potekala 16. 9. 2020, potrdil Registracijski pravilnik SZS in 

imenoval registracijsko komisijo v sestavi: Boštjan Anderlič, Matej Oblak in Tomaž Verdnik. Ker 

Matej Oblak ni več pogodbeni sodelavec SZS, se namesto njega v registracijsko komisijo 

predlaga Jožeta Klemenčiča.  

 

SKLEP IO SZS št. 29: IO SZS v registracijsko komisijo namesto Mateja Oblaka imenuje Jožeta 

Klemenčiča.    

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 
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Ad 16 Seznanitev s predlogom sprememb Statuta SZS 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

G. Zupan je pojasnil, da se bo Skupščini SZS predlagalo spremembo vsebine statuta, ki se 

nanaša na članstvo. Poleg tega se kot člana IO SZS z glasovalno pravico doda predstavnika 

para zimskih športov in predstavnika športnikov z glasovalno pravico. Predstavnik 

organizatorjev tekmovanj v naslednjem mandatnem obdobju ne bo več član IO SZS. 

Glede članstva je ključno, da umikamo izredne člane. To pomeni, da bora biti vsak član SZS 

tudi član kluba. Predvideva se dvojno članstvo: aktivni člani in podporni člani, katerih večina do 

sedaj niso bili člani SZS, so pa bili člani klubov. S simbolično članarino bi dobili vse ugodnosti 

članov SZS. Z večjimi klubi smo opravili že tri sestanke, velika večina spremembe podpira. 

Podprta je bila tudi sprememba imena članske izkaznice.  

 

G. Pintar je predlagal, da bi v vmesnem obdobju poskušali ustanoviti delovno telo organizatorjev 

tekmovanj, saj se je dosedanje delo, še posebej v zadnjih dveh letih, izkazalo za zelo 

dobrodošlo.  

 

SKLEP IO SZS št. 30: IO SZS se seznani s predlogom sprememb Statuta SZS.      

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 17  Spremembe Pravilnika o članstvu in glasovalnih pravicah 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

Pravilnik je bil sprejet na 24. seji IO SZS, ki je potekala 5. 6. 2019. Pripravljen je bil z namenom, 

da se pojasni in opredeli tolmačenje statutarnih določil, kar se tiče članstva ter v pomoč 

panogam. Predlagane spremembe so usklajene s predlogom sprememb Statuta SZS.  

 

SKLEP IO SZS št. 31: IO SZS potrjuje spremembe Pravilnika o članstvu in glasovalnih pravicah 

SZS v skladu s predlaganimi spremembami Statuta SZS in pod odložnim pogojem, da bodo 

spremembe Statuta SZS potrjene na Skupščini SZS, dne 23. 6. 2022.      
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Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno. 

 

 

Ad 18  Predlog članarine za sezono 2022/2023 

Predstavi: g. Uroš Zupan 

 

V skladu s predlaganimi spremembami Statuta SZS, bo o višini članarine odločal IO SZS. Glede 

na to, se predlaga članarina v višini 25 EUR za aktivne člane in 5 EUR za podporne člane SZS.   

 

SKLEP IO SZS št. 32: IO SZS določi višino članarine 25,00 EUR za aktivne člane in 5,00 EUR 

za podporne člane SZS za sezono 2022/2023, pod odložnim pogojem, da bodo spremembe 

Statuta SZS potrjene na Skupščini SZS, dne 23. 6. 2022.  

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno 

 

 

Ad 19  Sklic Skupščine SZS s predlaganim dnevnim redom in potrditev glasovnice 

Predstavi: g. Enzo Smrekar 

 

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

reda Skupščine SZS.  

 

Sprejeta sta bila 

 

SKLEP IO SZS št. 33: IO SZS se seznani s predlaganim dnevnim redom redne letne Skupščine 

SZS.     

 

in 
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SKLEP IO SZS št. 34: IO SZS potrjuje glasovnico za redno letno Skupščino SZS.     

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklepa sta bila sprejeta soglasno 

 

 

Ad 20 Razno 

G. Meh je podal informacijo o prenosu upravljanja DPNC Kranj na MO Kranj oz. Zavod za šport 

Kranj. Objekt je stroškovno zelo zahteven, stroške obratovanja nosi panoga. Lastništvo še 

vedno ni rešeno, panoga pa vlaga v objekte, ki so v sklopu skakalnice. Poleg tega je objekt 

potreben temeljite obnove. 

Že pred letom dni so stekli pogovori z MO Kranj, da bi Zavod prevzel upravljanje. Zahteva občine 

je, da se po poteku amortizacije, sredstva prenesejo na MO Kranj. Dogovor je, da se režim 

koriščenje objekta ne spremeni, nadomestilo panoge za uporabo pa bi bilo 50.000 EUR letno.  

 

SKLEP IO SZS št. 35: IO SZS se je seznanil z informacijo o prenosu upravljanja DPNC Kranj 

na MO Kranj. 

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno 

 

G. Zupan je predlagal, da na Skupščini OKS sodeluje podpredsednik SZS, g. Luka Steiner, saj 

je predsednik SZS, g. Enzo Smrekar odsoten Skupščina OKS bo potekala 16. 6. 2022.  

 

SKLEP IO SZS št. 36: IO SZS za nadomestnega predstavnika SZS na Skupščini OKS imenuje 

podpredsednika SZS, g. Luka Steinerja.  

Za: 8 

Proti:  0 

Vzdržani: 0 

Sklep je bil sprejet soglasno 
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Seja je bila zaključena ob 16.20.  

 

Enzo Smrekar, Predsednik SZS 

 

Uroš Zupan, Direktor SZS 

 

Zapisal: Tomaž Verdnik, Vodja glavne pisarne SZS 


