
 
ODBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 15.06.2020 
 

ZAPISNIK 
 

20. seje Odbora za tek na smučeh, ki je bila 15.06.2020 z začetkom ob 17:00 uri v sejni sobi 
SZS, Podutiška 146, v Ljubljani. 
 
Prisotni člani: Roman Beznik – predsednik, Vinko Poklukar, Robert Kerštajn, Gregor Mali, 
Srečo Barbič, Janez Štern, Toni Levičnik, Vasja Rupnik 
 
Opravičeno odsotni: Peter Torkar, Viktor Vauhnik 
 
Ostali prisotni: Jože Klemenčič, Marko Gracer 
 
Odbor je sklepčen. 
 

Predlagani dnevni red: 
 

1. Ugotovitev  sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnikov 17. redne, ter 18. in 19. dopisne seje 
3. Potrditev mandatov članov Odbora, ki jih imenuje predsednik 
4. Seznanitev s sklepi 39 seje IO SZS z dne 11.6.2020 
5. Smernice delovanja panoge v sezoni 2020/2021 
6. Podelitev pooblastil za strokovno vodenje panoge Marku Gracerju 
7. Ustanovitev Razvojno strokovne komisije 
8. Obravnava sprememb Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev 
9. Razno 

 
AD 1/ 
 
Sklep 100: Potrdi se sklepčnost seje in predlagani dnevni red. 
 
AD 2/ 
 
Sklep 101: Odbor potrjuje zapisnike 17 redne ter 18 in 19 dopisne seje Odbora. 
 
AD3/ 
 
Predsednik Roman Beznik je predlagal potrditev mandatov članov Odbora, katere po 
Poslovniku predlaga predsednik. Sestava Odbora je tako do zaključka mandata 2022 
naslednja: 
 

o Roman Beznik     - predsednik 

o Srečo Barbič            - podpredsednik 
o Toni Levičnik           - podpredsednik 
o Vinko Poklukar        - predstavnik Zahodne regije 



 
o Vasja Rupnik         - predstavnik Centralne regije 
o Janez Štern              - predstavnik Vzhodne regije 
o Dr. Robert Kerštajn   - predsednik Strokovnega sveta 
o Uroš Ponikvar             - predsednik Komisije za tekmovalni sistem in objekte 
o Uroš Ponikvar            - dodatni član za odnose s FIS 
o Robert Slabanja        - dodatni član 
o Torkar Peter              - dodatni član 
o Mali Gregor                - dodatni član 
o Viktor Vauhnik           - dodatni član 
o Janez Vodičar  - dodatni član 

 
Sklep 102: Odbor predlagano sestavo pošilja v potrditev Zboru za tek na smučeh.  
 
AD4/ 
 
Predsednik Roman Beznik je predstavil sklepe 39 seje IO SZS z dne 11.6.2020 z naslednjimi 
poudarki: 

- Namenjena je bila pregledu finančnih poročil in planov vseh panog na SZS. 
- Zataknilo se je samo pri naši panogi, saj skupni dolg znaša 441.000 na presečni 

datum. 
- Naš plan v višini 656.000 EUR so na seji zavrnili. Ponovno smo se srečali danes zjutraj 

in po pogajanjih dogovorili, da plan ostaja. Vsi dodatni finančni prihodki pa bodo 
namenjena pokrivanju izgube iz pretekle sezone. 

- Dodatno se je na seji potrjevalo še nekaj Poslovnikov in predlogov za nagrade SZS. 
 
V razpravi je bila podana naslednja zahvala: 

- Barbič: Kdaj bodo poplačani tekmovalci? 
- Poklukar: Pričakoval bi prisotnost direktorja SZS na naših sestankih. 
- Levičnik: Vsako sejo se naš dolg povečuje in bi pričakoval neko dokončno stanje. 
- Mali: Ali je bil razviden razdelilnik primanjkljajev, po katerih je bil v preteklosti sprejet 

sanacijski program. 
- Klemenčič: Z Anamarijo so finančne stvari za sezono 2019/2020 po usklajevanjih 

dogovorjene, za kar smo prejeli tudi njene račune. Prav tako je bil opravljen pogovor z 
njenim trenerjem Saraccom, kateri je pripravljen v sezoni 2020/2021 na 20% znižanje 
honorarja. 

 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 103: Odbor se je seznanil s sklepi zadnje seje IO SZS.  
 
AD 5/ 
 
Smernice za delo v prihajajoči sezoni je predstavil predsednik Roman Beznik z naslednjimi 
poudarki: 

- Upam, da bo IO potrdil naš finančni plan, za katerega smo se dogovorili, glede na 
sklep IO SZS. 

- Predlagam, da ukinemo funkcijo Vodje panoge in delo razdelimo med predsednika 
panoge, Odbor panoge, Strokovnega vodjo panoge in Razvojno strokovno komisijo. 



 
 
V razpravi je bila podana naslednja mnenja: 

- Barbič: Glede na nedorečeno stanje o predlaganih organizacijskih spremembah ne 
morem glasovati. V primeru sprejetja se odpovedujem članstvu v Odboru. 

- Rupnik: Pričakoval bi gradivo za tako pomembno točko. 
 
Po razpravi prisotni niso sprejeli nobenega sklepa. 
 
AD 6/ 
 

Podelitev pooblastil za strokovno vodenje panoge Marku Gracerju je predstavil 
predsednik Roman Beznik z naslednjimi poudarki: 

- Neposredno bo podrejen predsedniku panoge 
- Nadaljevanje dela v NPŠŠ 
- Prenašanje znanj na klubske trenerje 
- Izbor najboljših sodelavcev za posamezne ekipe 
- Izbor ekip za tekmovanja 
- Plani, programi in poročila o delu posameznih ekip. 

 
V razpravi je bila podana naslednja zahvala: 

- Kerštajn: Podvajajo se funkcije strokovnega sveta in strokovnega vodje panoge. 
- Barbič: potrebno je definirati naloge vsakega posameznika 
- Mali: Predlagam, da se razdelitev nalog posameznega organa pošljejo odbornikom po 

e-mailu. 
- Beznik: V roku enega tedna boste prejeli razdelane opise nalog posameznih oseb in 

jih potrdimo na naslednji seji. 
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednja sklepa: 
 
Sklep 104: Predsednik bo v 14 dneh pripravil natančno razdelitev nalog in odgovornosti 
posameznih oseb in komisij. 
 
AD7/ 
 
Predsednik Roman Beznik je predstavil ustanovitev Razvojno strokovne komisije z 
naslednjimi poudarki: 

- Najprej je potrebno Komisijo ustanoviti in določiti predsednika. Vodenje komisije bom 
prevzel sam. 

- Do naslednje seje bom predlagal sestavo komisije. 
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 105: Odbor je potrdil ustanovitev Razvojno strokovno komisijo katero bo vodil 
Roman Beznik. 
 
AD8/ 
 



 
Jože Klemenčič je predstavil predlog sprememb Pravilnika o pravicah in dolžnostih 
tekmovalcev v panogi tek na smučeh z naslednjimi poudarki: 

- Obstoječemu Pravilniku je dodan statusa »PRVAK«, ki je potreben za dogovore z 
najboljšimi tekmovalci 

- Potreben dogovor z Anamarijo in ostalimi člani reprezentance za podpis pogodbe za 
novo sezono 

- Predlog da se Anamariji za eno sezono podeli izredni status prvaka, kar pomeni, da 
se ji plača trenerja Saracco. Ostali člani njene ekipe so lahko prisotni na pripravah, 
tekmah, vendar na njene stroške. 

- Predlog, da se Anamariji dovoli oglaševanje dveh osebnih sponzorjev na tekmovalnih 
oblačilih. 

 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednja sklepa: 
 
Sklep 106: Odbor bo predlagane dopolnitve Pravilnika o pravicah in dolžnostih 
tekmovalcev v panogi tek na smučeh obravnaval na naslednji seji. 
 
 
AD9/ 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:00 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič       
 

            Roman Beznik 
              Predsednik Odbora za tek na smučeh l.r. 


