Smučarska zveza Slovenije – združenje smučarskih panog
Zadeva: Poročilo nadzornega odbora Smučarske zveze Slovenije za leto 2017
Nadzorni odbor Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Nadzorni odbor) je v skladu s
28., 29. in 30. členom Statuta Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog ter
s 9. členom Poslovnika o delu Nadzornega odbora odgovoren za nadzorovanje zakonitosti in
gospodarnosti delovanja Smučarske zveze Slovenije – združenja smučarskih panog (v
nadaljevanju: SZS) ter uresničevanja poslovnega načrta. Delo nadzora za leto 2017 je
Nadzorni odbor izvajal na svojih sejah dne 13. 4. 2017 (9. seja), dne 12. 6. 2017 (10. seja) in
dne 11. 9. 2017 (11. seja), v razgovorih in priporočilih vodstvu SZS ter ob sodelovanju na
sejah Izvršilnega odbora SZS (v nadaljevanju: Izvršilni odbor).
Nadzorni odbor ugotavlja, da je vodstvo SZS v preteklem letu uspelo izboljšati sistem
poslovanja in vodenja SZS. Poslovni izid preteklega leta sicer še vedno izkazuje negativni
rezultat v poslovanju, vendar se višina izgube zmanjšuje. Ob revizorskem mnenju, da
poslovno poročilo odraža resnična stanja v poslovanju SZS, Nadzorni odbor ugotavlja, da je
doseženi poslovni izid za leto 2017 tudi odraz razčiščevanj stanj iz preteklih let (terjatve),
nekaterih odpisov vrednosti in pokrivanja določenih rizikov v prihodnjem obdobju. To kaže
pozitiven trend, za katerega Nadzorni odbor pričakuje, da se bo v letu 2018 še izboljšal.
Vseeno Nadzorni odbor opozarja na nadaljevanje negativnih panožnih bilanc panog alpsko
smučanje, smučarski skoki in nordijska kombinacija in tek na smučeh, ki zahtevajo ukrepanje
v poslovnem letu 2018, ter še vedno zelo neugodno razmerje med kratkoročnimi viri in
kratkoročnimi obveznostmi ter s tem povezane probleme tekoče likvidnosti. Prav tako
Nadzorni odbor opozarja na preko 30 % rast poslovnih odhodkov in na priporočila Nadzornega
odbora tekom celega leta, da mora vodstvo SZS večjo pozornost nameniti doslednemu
planiranju in kontroli koriščenja sredstev ter stroškov v okviru posameznih panog in ostalih
delov SZS ter učinkoviti in fleksibilni organizaciji zveze.
Urejeno notranje poslovno okolje in delovanje z jasnimi razmejitvami pristojnosti in
odgovornosti, čemur je treba posvetiti več aktivnosti, je vsekakor temeljni pogoj za
uresničevanje poslanstva in ciljev na področjih tekmovalnih dejavnosti posameznih panog
SZS, doseganju odličnosti in vrhunskih dosežkov posameznih športnikov.
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