ZAPISNIK
redne letne skupščine, ki je bila 21. junija 2016,
ob 17:30, v Skakalnem centru Mostec
Aleš Šabeder, predsednik kluba, pozdravi vse prisotne in predstavi predlog dnevnega reda.
Ugotovljeno je bilo, da ob 17. uri skupščina ni sklepčna. Po 17. členu statuta bi morala biti prisotna
najmanj tretjina članov kluba z volilno pravico, zato se je skupščina prestavila za pol ure. Ob 17:30 je
je bilo ugotovljeno, da je prisotnih 31 članov, zato je bil pogoj sklepčnosti izpolnjen (prisotnih najmanj
20 članov).
Predlagan dnevni red:
1. Otvoritev zasedanja, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti
 izvolitev delovnega predsedstva
 izvolitev verifikacijske komisije
 izvolitev zapisnikarja in overovatelja zapisnika
2. Potrditev poročila nadzornega odbora za leto 2014/2015
3. Potrditev zapisnika redne letne skupščine z dne 29. 5. 2015
4. Predstavitev poročil:
 o delu kluba v sezoni 2014/2015
 finančno poročilo
 poročilo nadzornega odbora
 poročilo disciplinske komisije
 načrt dela za sezono 2016/2017
 poročilo o vzdrževanju in investicijah
5. Razprava po poročilih in načrtu
6. Predlog Pravilnika o medsebojni finančno-materialni obveznosti
7. Članarina za sezono 2016/2017
8. Sklic volilne skupščine v mesecu oktobru 2016 za nadomestne člane IO-ja, ki bodo vezani na
mandat predsednika kluba
9. Razno
Predlog dnevnega reda ni bil sprejet.
Z. Borštnar je podal predlog spremembe dnevnega reda:
- Točka 2: potrditev poročila nadzornega odbora za leto 2014/2015 se združi z točko 4/3: poročilo
nadzornega odbora za leto 2015.
- Točka 4 se združi z točko 5, razprava in glasovanje se izvede za vsako poročilo posebej.
- Točko 6: predlog Pravilnika o medsebojnih finančno-materialni obveznosti umakniti z dnevnega reda,
ker ni bil predstavljen večini članom kluba.
- Točki 8 dodati svet kluba in nadzorni odbor.
- Ostale točke se pomaknejo od točke tri za eno mesto navzgor.
Dnevni red s spremembami je bil sprejet.

ad 1)
Otvoritev zasedanja, izvolitev delovnih teles in ugotovitev sklepčnosti.
Za delovno predsedstvo so bili predlagani:
predsednik: Zlatko Suzič ter
člana: Ljubo Jasnič in Žiga Mandl.
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V verifikacijsko komisijo so bili predlagani:
predsednik: Matjaž Bogataj ter
člana: Andrej Halec in Metod Bradeško.
Za zapisnikarja in overovatelja zapisnika so bili predlagani:
zapisničarka: Vesna Jeglič ter
overovatelja: Tomaž Vidic in Boštjan Golob.
V. Jeglič se ni strinjala z predlogom za zapisničarko in se je svojemu mestu odpovedala. Z. Suzič je za
zapisnikarja predlagal Ž. Mandla.
Dopolnjen predlog delovnega predsedstva, verifikacijske komisije in zapisnikarja z overovateljema, je
bil potrjen z večino prisotnih glasov.
ad 2)
Predsednik delovnega predsedstva Z. Suzič je prisotnim članom povzel zapisnik in sklepe zadnje
skupščine z dne 29. 5. 2015.
Na zapisnik je član Z. Borštnar podal pripombe.
1. Zapisnik skupščine z dne 29. 5. 2015 je bil posredovan članom kluba šele z vabilom na
skupščino pred 7 (sedmimi) dnevi. Objavljanje zapisnika skupščine po enem letu in 23 dneh je
bolj smešno kot resno.
Neobjavljanje zapisnika skupščine z dne 29. 5. 2015 takoj po overovitvi zapisničarke,
predsednika skupščine in obeh overovateljev prav tako ni transparentno in ne pripomore k
načelu javnosti dela. Tudi vsa poročila in načrt dela kluba bi morala biti posredovana skupaj z
zapisnikom kot priloga zapisnika.
2. Za zapisničarko je bila izvoljena Irena Seretinek, kot zapisničarka pa je podpisana tudi Vesna
Jeglič, ki za zapisničarko ni bila izvoljena.
3. Sklep 4:
Predsednik kluba je predlagal za izvolitev za podpredsednika dva člana IO, in sicer Zlatka
Suziča in Ljuba Jasniča. Oba sta bila izvoljena. V zapisniku skupščine pa so navedeni trije
podpredsedniki. Tretji je Edo Škufca, ki ni bil predlagan in tudi ne izvoljen, je pa naveden v
zapisniku.
4. Ni izpolnjen sklep št. 14 skupščine 2014: izvolitev sveta kluba. S tem je ponovno kršen 38.
člen statuta kluba.
5. Na zapisnik skupščine je imel IO na svoji 1. redni seji pripombe in je zato naročil zapisničarki
Ireni Seretinek, da ga popravi. Izvršni odbor brez sklepa skupščine ne more popravljati
zapisnika.
6. V 6. Členu statuta piše: Delovanje kluba temelji na načelih prostovoljnosti in javnosti. Načelo
javnosti se uresničuje:
- z objavljanjem vabil, zapisnikov oziroma sklepov vseh organov na oglasni deski
v klubskem domu ali na spletni strani kluba. Za zagotovitev javnosti dela je
kolektivno odgovoren izvršni odbor, posamično pa njegov predsednik.
Po debati o podanih pripombah je bila vsebina zapisnika dana na glasovanje.
Zapisnik ni bil sprejet (9 glasov ZA, 14 glasov PROTI).
Predsednik delovnega predsedstva je podal na glasovanje Zapisnik s pripombami Z. Borštnerja.

ZAPISNIK SKUPŠČINE SSK ILIRIJA, 2016

Stran 2

Predsednik delovnega predsedstva je predlagal ponovno štetje glasov. Ugotovljeno je bilo, da je na
skupščini prisotnih 42 glasov.
Z večino glasov je bil zapisnik s pripombami potrjen (24 glasov ZA, 17 glasov proti, 1 glas vzdržan).
SKLEP 1: Zapisnik skupščine 2015 s pripombami je potrjen.
ad 3)
Z. Suzič pozove k predstavitvi poročil. Z. Borštner predlaga, da se potrjuje vsako poročilo posebej:
- o delu kluba v sezoni 2014/2015 (Aleš Šabeder),
- finančno poročilo (Aleš Šabeder) - bilanca stanja in izkaz uspeha,
- poročilo o vzdrževanju in investicijah (Aleš Šabeder),
- poročilo disciplinske komisije.
Z. Suzič odpre razpravo o predstavljenih poročilih.
Z. Borštner poda pripombe na delo izvršnega odbora in nadzornega odbora:
- vabila na seje in zapisniki sej izvršnega odbora v večini primerov niso bili objavljeni
pravočasno. Med enim in drugim zapisnikom izvršnega odbora je bilo tudi več mesecev
(oktober 2015 – januar 2016; marec 2016 – maj 2016);
- v zadnjem letu je bilo na spletni strani trikrat objavljeno samo delno besedilo zapisnikov, tako
da se ni vedelo, kaj je smisel zapisnika (zapisnik predan predsedniku skupščine Zlatku
Suziču);
- niso bila objavljena vsa vabila za sklic nadzornega odbora;
- ni bilo objavljeno poročilo nadzornega odbora za leto 2014;
- ni bilo objavljeno vabilo za sklic disciplinske komisije;
- ni bil objavljen zapisnik disciplinske komisije;
- na uradni spletni strani SSK Ilirija izvršni odbor kluba šteje 16. članov čeprav statutu v 24.
členu navaja, da izvršni odbor šteje največ 15 članov. (spisek članov Izvršnega odbora
navedenih na spletni strani predan predsedniku skupščine Zlatku Suziču);
- vsi člani izvršnega odbora ob vključitvi v IO niso bili člani kluba (Janez Stražišar, Andrej
Bergant);
- v izvršni odbor je bilo v zadnjih dveh letih vključenih več kot 5 novih članov, kar je zopet v
nasprotju s statutom (33. člen Statuta);
- izvoljen član nadzornega odbora (Davorin Vukina) ob izvolitvi ni bil član kluba;
- imamo tri člane IO, zadolžene za investicije, in še enega za obratovanje in vzdrževanje, pa
nobenega, ki bi vodil stroko, čeprav bi eden moral biti skladno s statutom kluba celo
podpredsednik, zadolžen za aktivno spremljanje dela s športniki ter vodja strokovnega sveta.
Z. Borštner poda pripombe na poročilo predsednika kluba. Pove, da je predsednik kluba podal tudi
poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije, za kar nima nobene pravice, posebej, ker sta na
skupščini prisotna tudi predsednik in član disciplinske komisije in član nadzornega odbora. Nadzorni
odbor in disciplinska komisija sta samostojna subjekta voljena na skupščini in odgovarjata skupščini.
Z. Borštner poda pripombe na poročilo nadzornega odbora za leto 2014 in 2015:
- Nadzorni odbor za leto 2014 je imel pred lansko skupščino samo predsednika, ker sta dva člana,
Andrej Halc in Nina Soklič, odstopila. Na skupščini sta bila izvoljena Boštjan Golob in Davor Vukina, ki
pa ob izvolitvi ni bil član kluba.
- Nadzorni odbor za leto 2015 je brez predsednika Luka Podjeda, in članice Davorina Vukine, ki sta
bila iz kluba izključena, ker nista plačala članarine za sezono 2015/2016.
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- Obe poročili, tako za leto 2014 kot za leto 2015, in sklepi nadzornega odbora so neveljavni, saj na
seji niso bili prisotni vsi člani nadzornega odbora. 35. člen Statuta kluba navaja, da nadzorni odbor
sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi njegovi člani in če zanje glasujeta vsaj dva.
N. Sršen poda pripombe na delo kluba:
- Predsednik kluba in nekateri člani IO-ja menijo, da sama s kritiko in opozorili stresa negativizem in
nasprotuje vsakemu predlogu oz. da vedno glasuje proti, v decembru pa tudi, da ruši klub. Pove da
vodstvo ni klub, ampak mu je bilo s strani skupščine zaupano vodenje le-tega. Kritika oz. opozarjanje
na napake še ne pomeni, da ne dela v dobrobit kluba.
- Ker gradiva za sestanke IO člani dobijo dan ali dva prej, kvalitetna priprava na seje ni mogoča.
- Način sprejemanja odločitev je v trenutni sestavi vezan le na ožje vodstvo, gre za netransparentno
delovanje, ker ni komunikacije. Članom IO se samo predstavi dejstva, ki so že sprejeta.
- Pritožbe in pripombe članov, naslovljene na vodstvo, se obravnava neresno in z zamikom tudi do
dveh mesecev, člani IO o pripombah niso obveščeni.
- Kljub pravočasnim pozivom, da je potrebno začeti s pripravami na teme za naslednje seje, se te
obravnava z zamikom dveh ali treh sej, tik pred zdajci, ali pa kar z glasovanjem prek korespondenčnih
sej brez resne obravnave (dogovor, da se predsednik pogovori s tekmovalcem oz. starši o razlogih za
prestop). Novembra je takratni vodja stroke F. Rogelj napovedal odhod glavnega trenerja s koncem
zimske sezone. Neža pove, da je januarja opozorila na časovno stisko glede iskanja novega trenerja.
V začetku meseca marca je bilo sklenjeno, da se pridobi informacije do Planice - sestanka pa ni bilo.
Tik pred začetkom poletne sezone je bila predstavljena trenerska ekipa z novim trenerjem mlajših
selekcij, ki je 2-krat dražji od odstavljenega. Z začetkom sezone predstavljen plan dela s podpisom
drugega trenerja, katerega je potrdil IO.
- Sporen je način kadrovanja in taktika obsojanja odtujevanja v trenerskih in vodstvenih kadrih.
N. Sršen pove, da se od skupščine v letu 2014 vleče zaplet z imenovanjem vodstva kluba, zato
predlaga, da ta gordijski vozel končno razvozla. Obrazloži zaplet:
Na redni letni skupščini leta 2014 (po treh letih veljavnega mandata) sta bila na podlagi odstopnih izjav
razrešena predsednik kluba in predsednica nadzornega odbora. Izvolilo se je novega predsednika
kluba in nadomestne člane IO-ja (z 52 glasovi ZA). Mandat ostalih članov IO-ja pa se je iztekel v letu
2015. Na mesto predsednika nadzornega odbora je bil izvoljen g. Podjed, ki ga v celotnem obdobju ni
bilo na sejah IO-ja (prisoten ni bil niti enkrat). Na redni skupščini 2015 se je potrdilo le nove
nadomestne člane IO-ja, kljub opozorilom, da je potrebno izpeljati volilno skupščino. Pove, da se
moramo vsi zavedati, da mora klub delovati v dobrobit vseh članov po načelu enakopravnosti in v
skladu s statutom ter zakonom o društvih zato predlaga:
- da zmešnjavo legitimnosti izvoljenih članov vodstva in odstopa sekretarke uredimo tako, da se
držimo ustanovnega akta oz. statuta in na novo izvolimo vodstvo, odbore in pododbore ter
sekretarja, kajti s ponovnim potrjevanjem nadomestnih članov kršimo 33. člen statuta.
Predlaga, da v skladu z 20. členom statuta za mandatno obdobje do začetka novega ciklusa
zimskih olimpijskih iger izvoli novo vodstvo kluba. Torej 2 leti.
N. Sršen predlaga komisijo, ki bi najkasneje do oktobra 2016 pripravila gradivo, zbrala kandidature in
poiskala glavnega klubskega sponzorja in predsednika ter pregledala celotno finančno poslovanje
kluba. Upa, da se bo končno dojelo, da delovanje v smislu, če nisi z nami - si proti nam, klubu v
ničemur ne koristi, še posebej, če lahko svoje nestrinjanje izraziš le tako, da zapustiš klub.
L. Jasnič predlaga, naj se izvoli nov nadzorni odbor, ki bo pregledal poslovanje kluba v preteklih dveh
letih.
Z. Borštner predlaga, da se razpusti vse organe kluba.
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A. Šabeder predlaga glasovanje o zaupnici vsem organom kluba.
Predsednik delovnega predsedstva da na glasovanje zaupnico organom kluba.
Zaupnica organom kluba ni bila izglasovana. Rezultat glasovanja: 14 glasova ZA, 2 glasova vzdržana
in 26 glasov PROTI.
Skupščina ni izglasovala zaupnice organom kluba.
SKLEP 2: IO po izglasovani nezaupnici organom kluba do izredne volilne skupščine izvaja
tekoče posle. Izredna volilna skupščina mora biti sklicana najkasneje konca oktobra 2016.
Z. Suzič predlaga, da se skupščina prekine za 10 minut. V tem času naj se predlaga volilno komisijo,
ki bo pripravila izredno volilno skupščino.
Skupščina se prekine za 10 minut.
Z. Suzič po pretečenih desetih minutah predstavi komisijo, ki bo izvedla izredno volilno skupščino.
Predlagani člani:
- Aleš Bonča,
- Zvonimir Borštnar,
- Andrej Masle,
- Boštjan Golob,
- Robert Sršen.
Predlog je bil sprejet. Rezultati glasovanja: 21 glasov ZA, 12 glasov PROTI, 0 glasov vzdržanih.
Sklep 3: Komisija v sestavi: Aleš Bonča, Zvonimir Borštnar, Andrej Masle, Boštjan Golob in
Robert Sršen pripravi izredno volilno skupščino do konca meseca oktobra 2016.

ad 4)
Predlog za sklep:
Za nadzorni odbor, ki bo pripravil poročilo o delovanju kluba so bili predlagani naslednji člani:
- Aleš Bonča,
- Zvonimir Borštnar,
- Andrej Masle,
- Boštjan Golob,
- Robert Sršen.
Predlog je bil sprejet. Rezultati glasovanja: 34 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov vzdržanih.
Sklep 4: Nadzorni odbor v sestavi: Aleš Bonča, Zvonimir Borštnar, Andrej Masle, Boštjan
Golob in Robert Sršen pripravi pripravi poročilo nadzornega odbora za leto 2014 in leto 2015.

ad 5)
Predlog za sklep:
Članarina za prihodnjo sezono, ki teče od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, 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.
Predlog je bil soglasno sprejet.
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SKLEP 5: Članarina za prihodnjo sezono, ki teče od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017, znaša:
- 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.
Razno:
Z. Borštner pove, da ustanovitelj kluba, častni član kluba in dolgoletni tekmovalec in trener v klubu,
Marjan Prelovšek, preživlja težko obdobje svojega življenja. Po padcu z lestve na vikendu pred tremi
tedni je še vedno v bolnišnici. Predlaga, da mu s skupščine pošlje tople pozdrave z željo, da čim prej
ozdravi in se pojavi med nami.
Skupščina je bila zaključena ob 20:00.

Predsednik delovnega predsedstva:
Zlatko Suzič

Overovatelja zapisnika:

Zapisali:

Tomaž Vidic

Žiga Mandl

Boštjan Golob
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