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1 SPLOŠNO 
 

Zbor panoge tek na smučeh na osnovi finančnih možnosti za vsako sezono s sklepom določi višino 

nagradnega sklada, ki je sestavljen iz sklada nadomestil za trženje za tekmovalce ter variabilnega 

nagradnega sklada. Sklep Zbora panoge tek na smučeh, s katerim se določi višino nagradnega sklada za 

vsako posamezno sezono, je sestavni del tega Pravilnika. 

Sklad nadomestil za trženje za tekmovalce se oblikuje iz doseženih bonusov skupnih sponzorjev in 

opremljevalcev nordijskih disciplin (ND). Večina večjih sponzorjev in opremljevalcev ND ima v 

pogodbah določene bonuse v primeru doseganja dobrih rezultatov. Kriteriji za višino nadomestila za 

trženje so določeni v točki 2 tega Pravilnika.  

Variabilni nagradni sklad se oblikuje iz razlike višine celotnega nagradnega sklada in višine sklada 

nadomestil za trženje za tekmovalce. Kriteriji za višino variabilnega nagradnega sklada so določeni v 

točki 3 tega Pravilnika. V kolikor vsota variabilnih nagradnih skladov vseh tekmovalcev teka na smučeh 

preseže višino skupnega variabilnega nagradnega sklada, se zneski, do katerih bi bili upravičeni 

tekmovalci, sorazmerno znižajo.  

 

2 KRITERIJI ZA VIŠINO NADOMESTILA ZA TRŽENJE ZA TEKMOVALCE 
 

Športnikom pripada nadomestilo za trženje glede na uvrstitev v SPP skupno (uvrstitev v svetovnem 

pokalu skupno) zadnje sezone. Lestvica ima naslednje razrede oz. osnove (v bruto zneskih): 

- 28.800 točk za uvrstitev od 1. – 3. mesta v SPP skupno; 

- 18.000 točk za uvrstitev od 4. – 6. mesta v SPP skupno; 

- 15.300 točk za uvrstitev od 7. – 10. mesta v SPP skupno; 

- 12.600 točk za uvrstitev od 11. – 15. mesta v SPP skupno; 

- 10.800 točk za uvrstitev od 16. – 22. mesta v SPP skupno; 

-   7.650 točk za uvrstitev od 23. – 30. mesta v SPP skupno; 

-   6.300 točk za uvrstitev od 31. – 40. mesta v SPP skupno; 

-   5.400 točk za uvrstitev od 41. – 50. mesta v SPP skupno; 

-   4.050 točk za uvrstitev od 51. – 60. mesta v SPP skupno; 

-   3.150 točk za uvrstitev od 61. – 70. mesta v SPP skupno; 

-   1.980 točk za uvrstitev od 71. – 100. mesta v SPP skupno; 

-   1.000 točk za uvrstitev nad 100. mestom v SPP skupno 
- Tekmovalec z minulimi vrhunskimi uspehi (medalja OI/SP, do 3. mesta SPP skupno): osnova 

znaša 3.600 točk.  

 

Dodatne določbe: 

- medalja (OI ali SP) pomeni dodatek 2.000 točk na osnovo za obdobje 2 let (status prvaka); 

- v kolikor je v skupni uvrstitvi ene discipline tekmovalec uvrščen med najboljše 3, v skupni 

uvrstitvi SPP pa ni uvrščen med 6, mu pripada 20% dodatek na osnovo;  

- v kolikor je v skupni uvrstitvi ene discipline tekmovalec uvrščen med najboljših 10, v skupni 

uvrstitvi SPP pa ni uvrščen med 15, mu pripada 15% dodatek na osnovo; 

- v kolikor je v skupni uvrstitvi ene discipline tekmovalec uvrščen med najboljših 15, v skupni 

uvrstitvi SPP pa ni uvrščen med 30, mu pripada 10% dodatek na osnovo; 



- v kolikor tekmovalec, ki mu tekoči sezoni ne pripada osnova,  nastopa na tekmah svetovnega 

pokala in se 3x uvrsti med najboljših 30, mu pripada znesek 2.250 točk v bruto vrednosti. 

- Vrednost točke določi vodstvo teka na smučeh na osnovi finančnih možnosti do 01.07. tekoče 

sezone. 

- Do izplačil nadomestila za trženje so upravičeni samo tekmovalci – lke, ki so aktivni člani A 

ekipe in tekmujejo na tekmah svetovnega pokala. 

- Točna višina nadomestila za trženje se za vsakega tekmovalca uredi v aneksu k individualni 

pogodbi o sodelovanju med SZS in tekmovalcem. 

 

3 KRITERIJI ZA VIŠINO VARIABILNEGA NAGRADNEGA SKLADA 
 

SVETOVNI POKAL (SPP), SP, OI 

 

POSAMIČNO  

  SPP SP, OI 

mesto Točk Točk 

1. 3.600 8.000 

2. 2.400 5.000 

3. 1.800 3.000 

4. 1.250 1.350 

5. 1.125 1.250 

6. 1.000 1.100 

 

ŠTAFETA - DELITEV MED 4 TEKMOVALCE 

  SPP SP, OI 

mesto Točk Točk 

1. 6.000 10.000 

2. 4.000 6.000 

3. 3.200 4.000 

 

ŠPRINT ŠTAFETA - DELITEV MED 2 TEKMOVALCA 

  SPP SP, OI 

mesto Točk Točk 

1. 3.000 4.000 

2. 2.000 3.000 

3. 1.600 2.000 

 

MSP (tudi U23)  

  posamično štafeta* 

mesto Točk Točk 

1. 1.000 2.000 

2. 700 1.200 

3. 500 800 

*ŠTAFETA - DELITEV MED 4 TEKMOVALCE 

Predsednik panoge Tek na smučeh: 

             Roman Beznik 


