
 
Smučarska zveza Slovenije – združenje smučarskih panog 
Podutiška 146 
1000 Ljubljana        Ljubljana 28.10.2022 

 
 

Z A P I S N I K 
 

2. redna seja zbora klubov panoge deskanje na snegu – Smučarska zveza Slovenije – 
Združenje smučarskih panog,  

dne 28.10.2022 v prostorih SZS – sejna soba, Podutiška 146, Ljubljana 

 
 
Pričetek seje: 28.10.2022 ob 17:30 uri. 
Zaključek seje: 28.10.2022 ob 18:30 uri. 
 
 
Prisotni klubi in društva: ŠD Chickita, EŠK Mungo in SBC Bled  
 
Prisotni ob 17:10: Dragan Gojkovič, Nataša Ajdič, Žiga Škufca, Bojan Poljanšek 
Prisotni ob 17:30: Nataša Ajdič, Žiga Škufca, Jani Mekinc, Dragan Gojkovič, Bojan Poljanšek 
 
 
Seja se po prejetih pooblastilih za glasove klubov prične.  
 
Začetek seje: 17:30. 
 
Predsednik panoge deskanja na snegu pri SZS, Dragan Gojkovič pozdravi prisotne člane deskarskih klubov 
in društev. Ob 17:30 odpre sejo zbora in ugotovi, da je prisotnih članov z 9 volilnimi glasovi od skupaj 28. 
2. Zbor klubov panoge deskanje na snegu je po 7. členu poslovnika panoge deskanje na snegu, sklepčen. 
 
1. Predsednik predlaga potrditev organov 
Predlog organov seje: 
 
Zapisnikar:  
Dragan Gojkovič 
 
Overovatelj zapisnika:  
Nataša Ajdič 
 
 



 
Sklep 1: Potrdi se organe seje. 
ZA: 9 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 
Sklep: Organi seje zbora so soglasno potrjeni. 
 
2. Predsednik predlaga potrditev dnevnega reda: 

 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:  
 

1. Potrditev zapisnika 1. Redne seje Zbora klubov panoge deskanja na snegu z dne 10. 06. 2022 
2. Pregled in potrditev glasovnice 2. seje 
3. Pregled postavk pisarne finančnega poročila za sezono 2021/2022  
4. Seznanitev o odstopu člana odbora 
5. Predlog in potrditev novega člana odbora 
6. Razno  

 
 
2.1. Potrditev zapisnika 1. Redne seje Zbora klubov panoge deskanja na snegu pri SZS z dne 10.06.2022 
 
Sklep 2: Potrdi se zapisnik 1. redne seje Zbora klubov panoge deskanja na snegu. 
ZA: 9 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 
Sklep: Zapisnik 1. redne seje Zbora klubov z dne 10.6.2022 se soglasno potrdi. 
 
2.2. Pregled in potrditev glasovnice za 2. redno sejo zbora klubov 
 
Pred pričetkom 2. redne seje se predstavi z gradivom za 2. redno sejo objavljena glasovnica. 
 
Pred potrditvijo se omenijo napake glasovnice in predstavi popravljena glasovnica za 2. zbor klubov. 
Objavljena glasovnica, kot gradivo ob vabilu na 2. redno sejo je imela 23 glasov, kjer niso bili šteti glasovi 
za otroška in mednarodna tekmovanja pri klubih (popravljeni glasovi pri SBC Bled in Klub Rogla). Dodatno 
popravek glasov pri klubu Deska Velenje, kjer je bil štet en tekmovalec s točkami WC, popravek bil 
narejen na skupno 3 glasove. S popravkom glasovnice, je bilo tako 28 skupnih glasov za 2. redno sejo. 
 
Sklep 3: Potrdi se glasovnica 2. redne seje Zbora klubov panoge deskanja na snegu. 
ZA: 9 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 
Sklep: Glasovnica 2. redne seje Zbora klubov se soglasno potrdi. 
 
3. Pregled postavk pisarne  
Pri pregledu postavk pisarne se vsebinsko predstavi vse postavke, ki so zajete v pisarno. 
 
4. Pregled procentualne razlike proračuna sezone 2022 in 2023 pri postavkah. 
Pri pregledu procentualne razlike postavk v primerjavi s stanjem pretekle sezone in plana nove sezone je 
predstavljena rast in padec vrednosti posameznih postavk. 
 
Po pregledu vseh postavk je s strani ga. Ajdič izpostavljeno, da naj se postavke pisarne predstavijo bolj 
sistematično in tako zajemajo iste stroške različnih postavk pod novo postavko. To se bi načeloma lahko 



 
uredilo, bi pa s tem znižali/zvišali strošek posamezne postavke. Za primer, predlog združenja postavke 
Izvedba riglet parka in Amortizacija riglet parka. Strošek režije, strošek programov WC, EC, mladinski in 
otroški program,... V osnovi pa se izpostavi, da naj bodo postavke razčlenjene in predstavljene enako za 
vse panoge na nivoju SZS. 
 
Predstavila se je tudi rast postavke sredstev športnikov, kjer se je izpostavilo vprašanje, kaj vse je zajeto v 
tej postavki. Obrazloženo je bilo, da so v tej postavki stroški avtomobilov, oblačil in opreme za program. 
 
Pri predstavitvi procentualne vrednosti sredstev disciplin je vidno, da je disciplina Alpin prejela za 8% več 
sredstev v novi sezoni, kar je razlog olimpijskih medalj. 
 
Sredstva programa, kot je razvidno iz gradiva za sklic 2. seje, so se znižala. Napaka pri enoti, ki prikazuje 
% vrednosti in ne vrednosti v €, kot je bilo prikazano v gradivu. Vrednosti so se znižale predvsem zaradi 
reorganizacije dela prostega sloga in hibridnega modela dela Alpin programa, kjer športnikom omogočamo 
polno podporo na WC tekmovanjih in delno podporo v predtekmovalnem obdobju. 
 
 
4. Seznanitev o odstopu člana odbora 
Glede na odločitev imenovanega člana odbora 1. redne seje na predlog predsednika, se je Jure Gmajnar 
zaradi osebnih razlogov odločiti odstopiti s funkcije člana odbora. 
 
5. Predlog novega člana odbora 
Predsednik panoge je, za nemoteno delovanje odbora panoge, v svoje vrste povabil novega člana odbora 
Žigo Suša.  
 
Sklep 4: Potrdi se novega člana odbora 
ZA: 9 glasov, PROTI: 0 glasov, VZDRŽANI: 0 glasov. 
Sklep: Člana odbora za novo mandatno obdobje se potrdi. 
 
6. Razno 
Pod točko razno na seji in do razpisanega roka ni bilo predlaganih drugih tem. 
 
 
 
Ob 18.30 je zbor klubov končan. 
 
 
Overovatelj zapisnika:    ga. Nataša Ajdič 
 
 
 
 
Predsednik panoge deskanje na snegu:   Dragan Gojkovič 
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