
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 08.06.2020 
 

ZAPISNIK 
 

7. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 08.06.2020 z začetkom ob 19:00 uri v prostorih SZS,  
Podutiška 146 v Ljubljani. 
 

Prisotni člani Zbora: Roman Beznik, predsednik,  Vinko Poklukar (TSK Bled), dr. Robert 
Kerštajn (ND Rateče Planica),  Srečo Barbič (TSK Triglav Kranj), Sonja Vidonja (TSK 
Logatec), Damjan Jenko (NŠD Medvode), Peter Zorč (SD Bohinj), Gregor Repe (ŠD Gorje), 
David Pavlič (TSK JUB Dol ), Mojca Milavec (TSD Olimpija Bloke),  
 
Opravičeno odsotni: Milan Bogataj (SK Črna – tekaška sekcija), Janez Štern (ŠD Oktan) 
 
Ostali prisotni: Jože Klemenčič, Aleš Gros, Rok Grilc, Matej Šimenc, Nejc Brodar, Marko 
Gracer, Gregor Mali, Luka Gostinčar, Tomaž Uršič, Robert Slabanja, Rok Šolar, Jure Čebokli 
 

Na seji je bilo od 57 glasov prisotnih 44 glasov, kar pomeni, da je bil Zbor sklepčen. 
 
 
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red: 
 

1. Uvod in ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled zapisnika 6. redne seje Zbora teka na smučeh 
3. Finančno stanje panoge 
4. Smernice za delo  panoge Tek na smučeh v sezoni 2020/2021 
5. Razno 

 
Na predlog predsednika je Zbor sprejel naslednja sklepa: 
 
Sklep 41: Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
AD 2/ 
Roman Beznik je dodano pojasnil zapisnika 6. redne seje Zbora z dne 25.05.2020.  
 
Prisotni so sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 42: Zbor je potrdil zapisnika 6. redne seje Zbora za tek na smučeh. 
 
AD 3/ 
Finančno stanje panoge, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo, je dodatno obrazložil 
predsednik Roman Beznik z naslednjimi poudarki: 
 

- Bilanca stanja na dan izkazuje 441.000 EUR dolgov iz preteklosti do skupnih služb 
SZS. Želja vodstva SZS je, da bi v letošnji sezoni pokrili cca. 240.000 EUR teh dolgov 
iz preteklosti. 

- Opravljeni pogovori z vodstvom SZS. 



 
- Moj predlog na seji IO SZS bo, da v letošnji sezoni zelo težko vračamo za nazaj, če 

želimo izpeljati program v višini 656.000 EUR.  
- Iščemo osebo, ki bo skrbel trženje panoge in pripraviti marketinški načrt za to. 
- Želim, da delamo transparentno in v sodelovanju s klubi s pogledom v prihodnost. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Poklukar: Pričakoval bi, da se sestanka Zbora udeleži tudi direktor SZS. 
- Barbič: Pričakoval bi pojasnila vodstva SZS, saj so obrazci finančnih poročil različni in 

jih je zelo težko kontrolirati. Ni realno pričakovati, da bo naše zapadle obveznosti 
pokrile skupne službe SZS. Pogrešam sredstva za pomoč klubom, ki delujejo v zelo 
težkih razmerah. 

- Vidonja: Za organizacijo SP 2023 je ustanovljen Zavod SLOSKI. 
- Zorč: Ali je sploh možno narediti program za 20% manj, kot je bil lanski plan? 
- Repe: Ali so trenerji sposobni izpeljati program sezone s tako malo denarja? 
- Brodar: A ekipa za normalno izpeljavo sezone potrebuje 130.000 EUR. 

 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednje sklepe s 35 glasovi ZA in 9 vzdržanimi glasovi ( TSK 
Triglav Kranj ): 
 
Sklep 43: Zbor se je seznanil s finančnim stanjem panoge. 
Sklep 44: Zbor panoge potrjuje program dela v sezoni 2020/2021 v višini 656.000 EUR. 
Sklep 45: Zbor predlaga IO SZS, da v prihajajoči sezoni ne more pokrivati ugotovljenega 
primanjkljaja iz preteklosti. 
 
AD4/ 
Smernice za delo v prihajajoči sezoni je predstavil predsednik Roman Beznik z naslednjimi 
poudarki: 

- Veliko časa sem namenil iskanju osebe, ki bo skrbel za panožni marketing 
- Predlog za ustanovitev razvojno skupini, ki bo skrbela za celostni razvoj panoge. Želim 

si, da bomo to skupino ustanovili v naslednjih treh tednih. 
- Odboru bom podal predlog, da Marko Gracer prevzame  strokovno vodenje panoge. 
- Želim si, da bi vsi člani Odbora aktivno pomagali pri trenutnem reševanju delovanja 

panoge. 
- Želim odprto delovanje vseh deležnikov na sestankih, ne pa izven odborov in komisij. 
- Zavedati se moramo realnosti tega trenutka in možnosti, ki so nam na voljo. 

 
V razpravi je bila podana naslednja zahvala: 

- Vidonja: Ali je prejšnjemu Odboru potekel mandat? 
- Brodar: Kdaj lahko pričakujemo trenerji višino sredstev za delovanje v naslednji 

sezoni?  
- Gracer: Potrebno je zagotoviti željena sredstva za polno delovanje A ekipe. 
- Šolar: Kakšna bo strategija delovanja posameznih ekip? 
- Repe: Ali bo mladinska ekipa imela kakšne skupne priprave do jeseni? 
- Šimenc: Potrebna večja vzgoja tekmovalcev tudi v smeri izpolnjevanja dolžnosti, ne 

samo pravic. 
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednja sklepa: 
 



 
Sklep 46: Zbor se je seznanil s predlaganimi smernicami delovanja panoge v naslednji 
sezoni 2020/2021. 
Sklep 47: Klubi Centralne regije imenujejo Rupnik Vasjo za nadomestnega člana 
predstavnika Centralne regije v Odboru za tek na smučeh. 
 
AD5/  
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:20 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič  
 
     

                         Roman Beznik 
 Predsednik Zbora za tek na smučeh 

 
 


