
 
ODBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 29.1.2021 
 

ZAPISNIK 
 

23. seje Odbora za tek na smučeh, ki je bila 29.1.2021 z začetkom ob 19:00 uri po video 
povezavi zoom.us. 
 
Prisotni člani: Roman Beznik – predsednik, Vinko Poklukar, Robert Kerštajn, Gregor Mali, 
Srečo Barbič, Uros Ponikvar, Toni Levičnik, Viktor Vauhnik, Robert Slabanja, Tomaž Žemva 
 
Opravičeno odsoten: David Voh 
 
Ostali prisotni: Marko Gracer, Jože Klemenčič 
 
 
Odbor je sklepčen. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 21 redne in 22 dopisne seje 
2. Udeležba na MSP in SPU23 Vuokatti 2021  
3. Razno 

 
Sklep 118: Potrdi se sklepčnost seje in predlagani dnevni red. 
 
AD 1/ 
 
Sklep 119: Odbor potrjuje zapisnik 21. redne in 22. dopisne seje Odbora. 
 
AD2/ 
 
Ob uvodu razprave je predsednik Roman Beznik dodatno obrazložil gradivo, katerega so 
vabljeni prejeli v prilogi vabila z naslednjimi poudarki: 
 

- Povečanje stroškov z prestavitvijo prvenstva 
- Imamo nekaj prihrankov, vendar vodstvo SZS zahteva participacijo 
- Prvenstva se moramo udeležiti, saj bo rezervacijo v vsakem primeru treba poravnati. 
- Upam, da bom v naslednjih dneh še uspel prepričati vodstvo SZS. 
- Vodstvo SZS nam daje zelo malo podpore, saj je najpomembnejša vrnitev 220.000 

EUR minusa preteklih sezon. 
- Udeležba mora biti v smislu priprav na SP Planica 2023. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 
Levičnik: prerazporeditev sredstev, oziroma zmanjšanja ekipe 



 
Ponikvar: Mladinci se naj udeležijo prvenstva. Predlagani kandidati niso izpolnili kriterijev. 
Nekje je treba nekaj odrezati, saj v nobenem primeru ne sme priti do participacije. Potrebno 
je razumeti tudi direktorja, ki mora skrbeti za poslovanje panog. 
Gracer: Kriteriji so bili narejeni za mednarodne tekme. Ker v januarju ni bilo FIS tekem, smo 
predlagali po rezultatih domačih tekmah. Sredstva za mladinsko so bila zmanjšana in cel 
program poteka zelo okrnjen, saj je bilo izvedenih samo 11 dni skupnih priprav, pa še te je 7 
dni plačal oče tekmovalca. Tekmovalci so vložili veliko truda v priprave. Potrebno je gledati 
tudi z perspektivo na SP Planica 2023. Servis je planiran minimalno, ki je potreben za tako 
prvenstvo. Naslednja težava pa so še testi COVID-19. 
Vauhnik: Strinjam se z dopisom predsednika TSK Triglav Kranj. Moj razmislek o krčenju ekipe 
tistih brez norm. V razmislek tudi velikost spremstva. Mogoče moramo pokazati malo 
pripravljenost do SZS z zmanjšanjem ekipe. 
Mali: SE strinjam z razmišljanjem Vauhnika. Nesprejemljivo je, da se prvenstva ne bi udeležili. 
To bi bila velika škoda. Če ne podpiramo participacije, moramo planirati glede na razpoložljiva 
sredstva. 
Barbič: Če imamo nekaj večje prihodke, je to ena možnost za koriščenje le-teh. Škoda, da na 
seji ni prisoten direktor zveze, katera je tista, ki pošilja tekmovalce na prvenstva. SZS ni firma, 
ampak je neprofitna organizacije. Športniki so tam zaradi njih, ne pa obratno. 
Poklukar: Podpiram pismo predsednika TSK Triglav Kranj, saj se prvenstva moramo udeležiti. 
Potrebna je prevetriti ustroj SZS. Mogoče je možno tudi kaj prihraniti z velikostjo 
spremljevalcev 
Slabanja: Prvenstva se moramo udeležiti. Podpiram predsednika pri dialogu s SZS, v skrajni 
sili, naj se nekaj sredstev vzame od programa A ekipe – fantje. 
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep 120: Odbor ne podpira participacije tekmovalcev za nastop na MSP in SPU23 
2021. 
 
Sklep 121: Odbor zadolži predsednik za nadaljnje pogovore s direktorjem SZS. 
 
AD 3/ 
 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:50 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič       
 

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


