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POROČILO NADZORNEGA ODBORA
SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE – ZDRUŽENJA SMUČARSKIH PANOG ZA LETO 2020

Nadzorni odbor SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE – ZDRUŽENJA SMUČARSKIH PANOG
(v nadaljevanju: Nadzorni odbor) je v skladu s 28., 29. in 30. členom Statuta Smučarske zveze
Slovenije – združenja smučarskih panog ter z 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 2020 je Nadzorni odbor izvajal na svojih sejah, v
razgovorih in priporočilih vodstvu SZS ter ob sodelovanju na sejah Izvršilnega odbora SZS (v
nadaljevanju: Izvršilni odbor).
Nadzorni odbor ugotavlja, da se je vodstvo SZS v preteklem letu soočilo z izredno situacijo,
povezano z epidemijo nalezljive bolezni COVID-19. Prišlo je do odpovedi dogodkov v
organizaciji SZS in do večjih sprememb v izvajanju dejavnosti SZS, tako na področju izvajanja
smučarskih športov kot na področju organizacije dogodkov. Vse je SZS povzročilo več
nepredvidenih stroškov. Kljub temu je SZS uspela narediti potrebne prilagoditve, tudi s
pomočjo izboljšanja sistema poslovanja in vodenja SZS v prejšnjih letih. Tako se je kljub
zahtevnemu letu nadaljeval trend pozitivnega poslovnega izida. Prišlo je sicer do upada
prihodkov, a tudi do ustreznega upada odhodkov. Poslovno leto se je končalo pozitivno. Se je
pa treba zavedati, da gre za rezultat poslovnega leta, ki je bilo zaznamovano z epidemijo
nalezljive bolezni COVID-19, zato je treba tudi naprej delati na krepitvi ukrepov za
obvladovanje stroškov in s tem povezanih tveganj.
Ob revizorskem mnenju, da poslovno poročilo odraža resnična stanja v poslovanju SZS,
Nadzorni odbor ugotavlja, da pozitivni poslovni izid za leto 2020 kaže, da sta se usmeritev
poslovanja in delovanje SZS v letu 2020 izkazala za ustrezna. Je pa treba upoštevati, da se
bodo posamezne posledice posebnega stanja v letu 2020 še pokazale v tem in naslednjih
letih, zato je v nadaljevanju treba še bolj paziti na morebitne trende povečevanja stroškov kot
so se dogajali v preteklosti. Skladno s tem mora vodstvo SZS naprej izvajati ukrepe za kontrolo
koriščenja sredstev in obvladovanje stroškov, upoštevaje splošne akte delovanja SZS in njenih
organov, ter skrbeti za gospodarno upravljanje kapitalskih naložb.
Zakonitost dela vodstva SZS naprej zasluži pozitivno oceno Nadzornega odbora. V zadnjem
letu so bile sprejete nadaljnje novelacije splošnih aktov SZS, med drugim s področja
registracije tekmovalcev, pravic in dolžnosti tekmovalcev ter poslovnikov panog. S tem se tudi
v tem pogledu nadaljuje dvig nivoja delovanja SZS.
Nadzorni odbor pričakuje, da se bo poleg izpostavljenega nadaljevala skrb vodstva SZS za
urejeno notranje poslovno okolje in delovanje SZS, ob tem pa izkoristilo pozitivno poslovanje
preteklega obdobja in s tem povezane razvojne možnosti. Vse skladno s temeljnimi
smernicami zagotavljanja pogojev za uresničevanje poslanstva in ciljev na področjih dejavnosti

posameznih panog SZS ter doseganju odličnosti in vrhunskih dosežkov posameznih
športnikov.
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