ZAPISNIK
redne letne skupščine, ki je bila 25. maja 2012 ob 16.00 uri v skakalnem centru na Mostecu.
Miha Koprivšek, podpredsednik kluba, je podal predlog dnevnega reda, in sicer:
1.
Otvoritev zasedanja, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti
- izvolitev delovnega predsedstva
- izvolitev verifikacijske komisije
- izvolitev zapisnikarja in overovatelja zapisnika
2.
Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 27. 5. 2011
3.
Predstavitev poročil:
- o delu kluba v sezoni 2011/2012
- finančno poročilo
- poročilo nadzornega odbora
- načrt dela za sezono 2012/2013
- poročilo o vzdrževanju in investicijah
4.
Razprava po poročilih in načrtu
5.
Pobuda za delovanje SVET-a KLUBA, ki jo je podal Zvonimir Borštnar
6.
Podelitev nagrad in priznanj
7.
Razno:
- članarina
Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno (32 glasov ZA, 0 glasov proti, 0 glasov
vzdržani).
ad 1)
Podan je bil predlog delovnega predsedstva v sestavi:
- Miha Koprivšek (predsednik)
- Aleš Šabader (član)
- Zlatko Suzič (član)
Predlog verifikacijske komisije v sestavi:
- Miha Sever
- Iztok Podobnik
- Irena Seretinek
Predlog zapisnikarja:
- Vesna Jeglič
Predlog overovatelja zapisnika v sestavi:
- Aleksandra Kos
- Irena Seretinek
Predlog organov skupščine je bil soglasno sprejet.
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Verifikacijska komisija je ugotovila prisotnost. Od 89 članov kluba je bilo ob 16.00 uri
prisotnih 32 članov, kar je bilo premalo, da bi bili sklepčni. Na podlagi 18. člena Pravil lahko
skupščina veljavno sklepa, če je po 30 minutah prisotnih vsaj 20 članov. Zato se je skupščina
pričela ob 16.30 uri.
ad 2)
V imenu delovnega predsedstva se je prisotnim za zaupanje zahvalil Miha Koprivšek, ki je
podal pregled zapisnika in sklepov zadnje skupščine z dne 27. maja 2011.
Zvonimir Borštnar je podal pripombe glede zapisnika skupščine, z dne 27.5.2011, in sicer da v
zapisniku, ki ga je prejel po elektronski pošti manjkajo podpisi zapisnika in v priponki
poročila. Miha Koprivšek je dejal, da so bila vsa poročila predstavljena ustno in so dosegljiva
na sedežu kluba ter da je zapisnik zadnje skupščine podpisan in shranjen v klubskih
prostorih.
Vse ostale pripombe in predloge Zvonimirja Borštnarja je Miha Koprivšek prestavil v razpravo
pod točko 7. Razno.
Na podan zapisnik ni bilo pripomb, zato je bil zapisnik soglasno sprejet (32 glasov ZA, 0
glasov proti, 0 glasov vzdržani).
ad 3)
Poročilo o delu kluba v sezoni 2011/2012
Ljubo Jasnič se je na začetku zahvalil vsem trenerjem za njihovo delo s tekmovalci in
tekmovalcem za njihov trud in rezultate na tekmah. Prav tako se je zahvalil vsem staršem,
sponzorjem, sodnikom in ostalim, ki so pomagali pri vzdrževanju skakalnic in okolice, v smislu
vloženega dela, finančnih sredstev in pomoči pri uspešno izvedenih tekmah. Še posebej se je
zahvalil Ireni Seretinek za njeno požrtvovalno delo pri poslovanju kluba. Zahvalil se je tudi
Neži Oman Sršen za odlično oblikovanje koledarja, Petru Peklaju za skrb klubske brunarice in
vložen čas pri vzdrževanju okolice kluba in skakalnic, Franciju Roglju za skrb za kombije in
Zvonetu Borštnarju ter njegovim sodelavcem za organizacijo prijetnega srečanja s sponzorji
in donatorji kluba.
Predstavil je nekaj dejstev samega dela v klubu, in sicer:
- V klubu je trenutno 89 članov, od katerih jih ima 75 modro kartico.
- Od lanske skupščine v mesecu maju do danes je imel Izvršni odbor 12 sej, na katerih
so skrbeli za tekoče delo in sprotno reševanje tekočih problemov – večinoma
finančnih, vendar jim je kljub vsemu uspelo zagotoviti sredstva za izvedbo celotnega
planiranega programa v vseh selekcijah.
- Strokovni svet pod vodstvom Jaroslava Sakale ter ostalih profesionalnih in honorarnih
trenerjev, se je sestajal mesečno oz. po potrebi in sproti reševal trenerske in
organizacijske težave vezane na treninge, tekmovanja in opremo. Velik poudarek v
minuli sezoni pa je bil tudi na izobraževanju trenerjev.
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Redni vir financiranja kluba so dotacije MOL-a in MŠZŠ, članarine, donacije staršev
(vadnine), sponzorska sredstva ter donatorska sredstva podjetij v denarju ali
materialu in dotacija SZ Slovenije. Pri vadninah je poudaril, da neplačevanje le-te
povzroča dodatne likvidnostne težave kluba, zato poziva vse, da bi jih nakazovali
redno. Prav tako poziva vse člane in prijatelje kluba na pomoč pri zbiranju finančnih
in materialnih sredstev za nemoteno delovanje kluba.
Sodniški odbor je v preteklem letu deloval pod vodstvom Dolores Bartol. Uspešno je
bil organiziran sodniški seminar za nove člane in kar trije od njih so uspešno končali
sodniški izpit.
Organizacijo tekmovanj v poletni in zimski sezoni je uspešno vodil Zlatko Suzič,
vendar bi bilo zaželeno večje sodelovanje staršev tekmovalcev in ostalih članov kluba.
Svet staršev je dvakrat organiziral sestanek, na prvem je bila kot predstavnica staršev
izvoljena Maja Ulaga.
Stiki z javnostjo so na dobri ravni, še posebej je pohvalen obisk klubske spletne strani,
ki presega 20000 obiskov in jo ureja Irena Seretinek.
Disciplinska komisija ni imela nobene disciplinske prijave, čeprav disciplina trenerjev
in tekmovalcev ni bila vedno na pričakovani in zahtevani ravni.
Nadzorni odbor se je v minulem letu sestal dvakrat, predsednica nadzornega sveta
Neža Oman Sršen pa se je redno udeleževala sestankov izvršnega odbora.
Gradnjo in vzdrževanje objektov so v preteklem letu zaustavile finančne težave, zato
smo pretežno z lastnim delom in s pomočjo sponzorsko pridobljenega materiala sami
urejali in vzdrževali okolico kluba.
Vse kadrovske probleme pri strokovnem kadru smo med letom uspešno rešili, velik
problem pa ostaja delo in sodelovanje pri večini ostalih odborov v klubu.
Vodstvo pododbora za gradnjo, pripravo in vzdrževanje objektov je prevzel Zlatko
Suzič, pod njegovim nadzorom pa se je oblikovala tudi skupina (Zvonimir Borštnar,
Neža Oman Sršen in Andrej Masle) za pripravo projekta investicijskega vzdrževanja.
Ekipa bo pripravila projektni načrt za kandidiranje kluba na razpisih, ki omogočajo
sofinanciranje gradnje ali obnove športnih objektov.

Finančno poročilo:
Finančno poslovanje je predstavljeno v:
- letnem poročilu 2011, Podatki iz izkaza poslovnega izida in
- letnem poročilu 2011, Podatki iz bilance stanja.

Miha Koprivšek je povedal, da je bilo leto 2011 izredno težko leto in poudaril, da je MOL v
letu 2011 zmanjšal sredstva klubu za kar 30%. Hkrati je povedal, da je za leto 2012 klub, na
kandidaturi MOLa za sofinanciranje programov, dobil odobrenih nekaj več sredstev, kot v
preteklem letu. Nekaj denarja je bilo pridobljenega s strani Fundacije za šport, ki je bil
namenjen za dokončanje del na poševnem dvigalu.
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Dejstvo, da v klubu ni na razpolago vedno dovolj sredstev še ne pomeni, da klub svojih
obveznosti do trenerjev in ostalih upnikov ne poravnava. Denar v klub ne priteka tekoče,
zato včasih prihaja do zaostankov s plačili, vendar pa, ko ima klub na razpolago finančna
sredstva tudi poravna vse svoje obveznosti.
Poročilo Nadzornega odbora
Neža Oman je predstavila poročilo nadzornega odbora, z dne 5.4.2012 in povedala, da pri
pregledu poslovanja niso našli nobenih nepravilnosti in, da nimajo pripomb.
Načrt dela za sezono 2012/2013
Načrt dela kluba za prihodnjo sezono je v 10-ih točkah predstavil Ljubo Jasnič, in sicer:
1. Izpeljati programe strokovnega sveta in izboljšati letošnje rezultate.
2. Skleniti pogodbo s trenerjem za smučarske skoke z višjo in visoko izobrazbo.
3. Še bolj povezati ljubljansko regijo v tekmovalni sistem, posebno za mlajše kategorije.
4. Pridobiti večje število začetnikov skakalcev (vsaj 50) in se še bolj povezati z vrtci in
tudi s šolami najprej na območju, ki gravitira na Mostec, kasneje pa na celo Ljubljano.
5. Povečati število članov kluba vsaj na 200. Včlaniti tudi starše tekmovalcev in izpeljati
akcijo, da vsak odrasel član pripelje enega novega člana.
6. Vključiti v vse strukture in organe kluba tekmovalce kluba, ki so prenehali z aktivno
tekmovalno kariero.
7. Izpeljati sodniški seminar za nove klubske sodnike in izpeljati napredovanje za ostale
sodnike.
8. Stalno urejati okolico objektov in vzdrževanje vseh objektov.
9. Pravočasno in hitro zasnežiti vse skakalnice in jih urediti za treninge in tekmovanja.
10. Zagotoviti 200.000 EUR za nemoteno izvedbo programov!
Poročilo o vzdrževanju in investicijah
Poročilo je predstavil Zlatko Suzič in povedal, da se zaradi finančnih težav v pretekli sezoni
niso izvajali investicijski programi, pač pa so se izvajala le nujna vzdrževalna dela.
Vzdrževanje okolice je bilo izvedeno s 1.990 prostovoljnimi urami, ki so jih opravili starši
tekmovalcev, prijatelji in podporniki kluba, trenerji in funkcionarji kluba.
ad 4)
Po podanih poročilih je sledila razprava.
Zvonimir Borštnar je podal naslednje pripombe na predstavljena poročila:
- Poudaril je, da so bili v preteklosti po njegovem mnenju prehodi tekmovalcev iz
drugih klubov zgrešena investicija. Prav tako je omenil problem odhoda tekmovalcev
iz domačega kluba, izpostavil je odhod Jureta Šinkovca.
- Pripomnil je, da je nova spletna stran nekoliko slabša saj ni več nobene slike skakalnic
iz Mosteca, ki bi takoj nakazovala, s katero dejavnostjo se klub ukvarja in je to
potrebno prebrati. Moti ga tudi, da ni več možnosti komentarja pod objavljenimi
članki in da ni dovolj fotografij, predvsem iz delovnih akcij.
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Glede investicij je povedal, da klub sam ne more kandidirati za sredstva iz fundacij,
ampak samo v soglasju z MOL-om. Lahko pa kandidira za razno opremo in
inštrumente, ki jih klub potrebuje za svoje delo, kot npr. topovi.
Kot je povedal, je za pripravo kandidature pri Fundaciji za šport zadolžen Zlatko Suzič,
vendar Z. Borštnar dvomi ali bo dokumentacija pravilno pripravljena.
Glede poročila odbora za vzdrževanje za sezono 2011-2012, je Z. Borštnarja zmotilo,
da v poročilu ni količin in zneska doniranega in sponzoriranega materiala ter zapisov
o tem, kdo so bili donatorji materiala.
Izrazil je skrb glede že postavljenih (razsvetljava) in gradnje novih provizorij objektov,
ki po njegovem mnenju kazijo okolico skakalnic.
Javno je izrazil obžalovanje ob ustavitvi sprejema za dobitnike medalj iz svetovnih
prvenstev (Jerneja Damjana, Špele Roglej in Urše Bogataj), ki ga je bil pripravljen sam
organizirati in financirati s pomočjo Pivovarne Union.
Glede nagrad najuspešnejšim članom kluba je pripomnil, da se v predlogu zapiše
donacija in ne vadnina, saj se iz naslova finančnega poslovanja drugače obračuna
DDV.
Povedal je, da je podjetje Besting doniralo klubu tri zastave (slovensko, evropsko in
občinsko), saj bi le-ta lahko zaradi neustreznosti (strgane zastave) plačal kazen.

Po podanih poročilih in razpravi je bilo izvedeno glasovanje o poročilih in načrtu. Vsa podana
poročila so bila sprejeta soglasno (32 glasov ZA, 0 glasov proti, 0 glasov vzdržani).
ad 5)
Pobuda za delovanje SVET-a kluba
Z. Borštnar je podal pobudo za delovanje SVET-a kluba. Poudaril je, da se izvoli SVET kluba,
saj se v nasprotnem primeru krši 14. člen Pravilnika SSK Ilirija.
Miha Koprivšek mu je odgovoril, da je SVET kluba posvetovalni organ med dvema
skupščinama in ga na podani predlog obravnava in potrdi izvršilni odbor. Pozval je Z.
Borštnarja naj pripravi predlog in ga posreduje v obravnavo na skupščino izvršilnega odbora.
Na podano pobudo ni bilo razprave.
ad 6)
Na podlagi sklepa 9. seje IO SSK Ilirija so bile na skupščini SSK Ilirija podeljene nagrade za
dosežke naslednjim tekmovalcem in tekmovalkam:
Ime in priimek
Suzič Damjan
Seretinek Anita
Bogataj Tine
Štemberger Matija
Rogelj Urban
Kus Jan
Seretinek Nejc

Obrazložitev trenerjev
Znesek
DP dečki do 11 let
60,00 € - vadnina (donacija)
DP deklice do 13 let
60,00 € - vadnina (donacija)
DP ekipno do 15 let
60,00 € - vadnina (donacija)
DP ekipno do 15 let
60,00 € - vadnina (donacija)
DP ekipno do 15 let
60,00 € - vadnina (donacija)
DP ekipno do 15 let
60,00 € - vadnina (donacija)
5. mesto FIS pokal, točke AP, 60,00 € - v dobro za klubske
odnos do trenerja
priprave/participacija

ZAPISNIK SKUPŠČINE SSK ILIRIJA, 2012

Stran 5

Pograjc Andraž

Mandl Žiga

Bogataj Urša

Rogelj Špela

Damjan Jernej

Uvrstitev v B reprezentanco, 4.
Mesto COC, 2. mesto ekipno,
odnos do trenerja
Odlični nastopi na COC, 2.
mesto na COC, 2. mesto
ekipno, odnos do trenerja
Odlično zastopanje kluba, 2
medalji (bron in srebro) na
MOI, bron na MSP – ekipno
Odlično zastopanje kluba, bron
na MSP – ekipno, MSP 5. mesto
posamično
Bronasta medalja – ekipno, SP
Vikersund

80,00 € - v dobro za klubske
priprave/participacija
100,00 € - v dobro za klubske
priprave/participacija
240,00 € - v Mercatorjevih
bonih
200,00 € - v Mercatorjevih
bonih
360,00 € - v Mercatorjevih
bonih

Nagrade trenerjem se bodo oblikovale na naslednji seji IO in izplačale v skladu s sklenjenimi
pogodbami o zaposlitvi oz. pri naslednjem izplačilu.
ad 7)
Članarina
Predlog članstva v klubu je bil, da se članstvo razmeji oziroma razširi tudi na podporne člane,
za katere naj bi veljala nižja članarina.
Sklep:
Določena je bila članarina za prihodnjo sezono, ki se prične s 1. julijem 2012. Članarina
ostane nespremenjena, in sicer:
- 35,00 € za člane kluba, starejše od 15 let (tekmovalci, trenerji, sodniki, člani odborov
kluba)
- 25,00 € za člane kluba, mlajše od 15 let (tekmovalci)
- 10,00 € za podporne člane kluba.
Sklep je bil soglasno sprejet (32 glasov ZA, 0 glasov proti, 0 glasov vzdržani).
Koledarji
Irena Seretinek se je zahvalila za požrtvovalno delo pri prodaji koledarjev vsem staršem, še
posebej pa Neži Oman Sršen za oblikovanje koledarja in predsedniku kluba, ki je sponzorsko
uredil tiskanje 440 koledarjev. Iz naslova prodanih koledarjev se je v klubsko blagajno steklo
približno 2.500,00 €.
Sodniki
Setnikar Franci je izrazil potrebo po organizaciji praktičnega dela novih klubskih sodnikov, saj
po opravljenem izpitu za dobro sojenje pogrešajo praktični del.
Dolores Bartol je odgovorila, da morajo biti za sodnike izpolnjeni vsi pogoji, ki so zahtevni,
torej poleg pridobljene licence je potrebno plačati tudi modro kartico. D. Bartol še pove, da
se enkrat krat letno, približno v mesecu novembru, organizira seminar za morebitne nove
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sodnike in poziva vse zainteresirane starše k udeležbi. Kar pa se tiče prakse novim sodnikom,
bodo imeli možnost sojenja na klubskih tekmah.
Pripombe in predlogi Zvonimirja Borštnarja
Predlogi
sklepov_25-05-2012_Z-Borstnar.pdf

Skupščina je bila zaključena ob 18.30.

Predsednik delovnega predsedstva:
Miha Koprivšek

Overovatelja zapisnika:

Zapisala:

Aleksandra Kos

Vesna Jeglič:

Irena Seretinek

Priloge:
-

Poročilo o delu kluba v sezoni 2011/2012
Načrt dela za sezono 2012/2013
Finančno poročilo
Letno poročilo 2011, Podatki iz izkaza poslovnega izida
Letno poročilo 2011, Podatki iz bilance stanja
Poročilo nadzornega odbora
Poročilo o vzdrževanju in investicijah.
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