
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 28.09.2020 
 

ZAPISNIK 
 

9. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 28.09.2020 z začetkom ob 17:00 uri v prostorih SZS,  
Podutiška 146 v Ljubljani. 
 

Prisotni člani Zbora: Roman Beznik, predsednik,  Vinko Poklukar (TSK Bled), Rok Grilc (ND 
Rateče Planica),  Srečo Barbič (TSK Triglav Kranj), Sonja Vidonja (TSK Logatec), Peter Zorč 
(SD Bohinj), David Pavlič (TSK JUB Dol ), David Voh ( TSK Rogla ) 
 
Opravičeno odsotni: Mojca Milavec (TSD Olimpija Bloke) 
 
Ostali prisotni: Uroš Zupan, Katja Gril, Nejc Brodar, Marko Gracer, Janez Vodičar, Robert 
Slabanja, Viktor Vauhnik, Uroš Ponikvar, Jože Klemenčič 
 

Na seji je bilo od 52 glasov prisotnih 33 glasov, kar pomeni, da je bil Zbor sklepčen. 
 
 
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red: 
 

1. Uvod in ugotovitev sklepčnosti 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled zapisnika 7. redne in 8. dopisne seje Zbora teka na smučeh 
4. Pregled dogajanja v panogi 
5. Potrditev dodatnega člana Odbora panoge 
6. Razno 

 
V uvodu je predsednik Zbora pozdravil novega direktorja SZS, ki je pozdravil prisotne in se 
predstavil. 
 
Na predlog predsednika je Zbor sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep 49: Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
AD 3/ 
Roman Beznik je pojasnil zapisnika 7. redne in 8. dopisne seje Zbora.  
 
Prisotni so sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 50: Zbor je potrdil zapisnika 7. redne in 8.dopisne seje Zbora za tek na smučeh. 
 
AD 4/ 
Pregled dogajanja v panogi je obrazložil predsednik Roman Beznik z naslednjimi poudarki: 

- Zbor je na prejšnji seji potrdil minimalni še sprejemljiv program v višini 656.000EUR 
- IO zavrnil, ker ni vseboval sanacije. 



 
- Prihodek s strani MIZŠ se je povečal za cca. 80.000 EUR, zato je bil pripravljen nov 

plan v višini 714.000 EUR, vendar ga IO ni potrdil, saj je zahteva, da se pokriva del 
dolga za nazaj. 

- V pogodbe s  trenerji, serviserji se vnašajo tudi proti koronska klavzule. 
- Z agencijo SPORTMEDIA imam sklenjen dogovor, po kateri naj bi bil strošek njihove 

provizije 20%. Trženje s pogledom do SP Planica 2023. 
- Petra Majdič je obljubila sodelovanje pri promociji in trženju panoge. 
- Zbor naj se odloči kako naprej, kako dvigniti panogo na še višji nivo. 
- S participacijo tekmovalcem se ne strinjam, zato je moje stališče, da se dolgovi 

odplačujejo s dodatnimi sponzorskimi prihodki. Želim si, da z direktorjem najdeva 
skupno pot reševanja odplačil tega dolga. 

- Trmasto vztrajanje predsednika SZS pri vračanju dolga je za mene nesprejemljivo. 
- Predlagamo povračilo dolga v naslednjih dveh sezonah z dodatnimi sponzorskimi 

prihodki. 
- Če SP 2023 ne bo prineslo 150.000EUR dobička, potem je bolje, da ga že danes 

odpovemo. 
- Poiskati moramo način in strategijo, kako bomo proračun dvignili na milijon EUR, da 

bo panoga lahko normalno delovala. Delovati moramo enotno, saj bomo le taki lahko 
uspešni. 

 
Po uvodu predsednika je svoje razmišljanje predstavil direktor Uroš Zupan z naslednjimi 
poudarki: 

- Moja naloga je skrbeti za finančno poslovanje in mene imenoval za vodenje kriznega 
upravljanja panoge. 300.000 EUR je skupnega dolga. Glavni problem je 130.000 EUR 
odmen in nagrad za zadnji dve sezoni. Skupaj s predsednikom se bom zavzel za 
sklepanje dogovorov s trenerji in tekmovalci. Razlika je 65.000 EUR, tako da nam 
manjka 195.000 EUR.  

- Navodila so delovanje v prihodnje so naslednja: 
- Od 1.10. naprej želim potrjevati vse programe dela vseh ekip 
- Do 15.10. se moramo pogovoriti s tekmovalci in trenerji glede plačil dolgov. Po tem 

datumu se dogovorimo za delovanje naprej. 
- V drugih disciplinah so participacije tekmovalcev nekaj običajnega.  
- A ekipa je v trenutnem programu na minimumu, zato tu participacija ni možna. V drugih 

panogah je participacija pri spodnjih ekipah nekaj normalnega. 
- Do 15.10. sestanek z agencijo za trženje. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Grilc: Že do sedaj mladinci niso imeli sofinanciranja nič programa. Kako je možno, da 
za mladince tudi v prihodnje ne bo namenjeno nič denarja. 

- Zupan: Za mladince sta zaposlena dva trenerja, obstajajo stroški s prevozi. In dokler 
ne bo novih prihodkov. Žal je situacija taka, da si bomo lahko privoščili le toliko, kot 
imamo. Mojo energijo bom sedaj uporabil predvsem za pomoč pri iskanju novih 
sponzorjev. 

- Barbič: Klubi nimajo denarja za participacije, saj se ukvarjamo tudi s socialnimi 
problemi. Kakšna je vloga SZS, saj skoraj brezplačno organiziramo tekme, zato je 
potrebno povečati delovanje na področju trženja. Zbor ne beži od vračanja dolga, 
vendar rabimo nek čas za rešitev tega problema. Želimo vedeti, kaj bodo tekmovalci 
počeli do zime. 



 
- Poklukar: Na SZS bi morali ustaviti program takoj ko se je začela kriza. 
- Pavlič: Kakšna je ocena prihranka na osnovi participacije? 
- Vodičar: Smo daleč od tistega, kar bi morala ta SZS predstavljati. Kdo je odgovoren 

za poslovanje panog? Zelo podlo do klubov pa je plačevanje članarine vseh članov – 
kam gre ta denar? IO ni odreagiral takrat, ko bi moral. 

- Vidonja: Smo edina panoga, ki nima potrjenega programa – kje je problem. Potrebno 
je razmisliti kako delovati pri reševanju tega problema. Imamo premalo načrtov, 
konkretnih rešitev. Zelo žalostno je, da otroci in trenerji bežijo v biatlon. 

- Gracer: Obrazložitev programa za 714.000 EUR. 
- Gril: Obrazložitev prihodkov panoge s strani države in sponzorjev. 
- Vauhnik: Naj bo sklep, da se SZS zadolži za 150.000 EUR in to vračamo naslednji dve 

leti. Po nekaj letih imamo direktorja, ki se razume na poslovanje. Marketing se mora 
postaviti na bolj zdrave temelje. Obveščanje o stanju panoge v preteklosti ni bilo 
zadovoljivo. 

- Brodar: Vseskozi poslušamo, da je panoga samostojna, pa naj se še sama rešuje. 
Glede na rezultate v zadnjih dveh letih je marketing SZS padel na celi črti. Proračun 
panoge se je zmanjšal v zadnjih dveh sezonah za 120.000 EUR. Če SZS ni sposobna 
pretopiti medalje na SP v neko sponzorstvo, potem ne vem kakšna je naša bodočnost. 

- Zorč: Sem proti rezanju sredstev pri mladincih. Ali imamo res samo 5 sponzorjev? Kje 
so naša največja podjetja? 

- Vodičar: Najbolje se prodaja biatlon, potem skoki, nato alpsko in šele nato teki. Zato 
je vsak napor na področju trženja zelo težak. 

- Voh: Organizirali smo tekmo na rolkah, vloženo veliko truda, vendar pa slaba 
udeležba. Zato bi želeli boljšo udeležbo. 

 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 51: Zbor se je seznanil s finančnim stanjem panoge. 
Sklep 52: Zbor panoge se zaveda dolga panoge iz preteklih sezon. Zadolži se 
predsednika, da z direktorjem SZS v roku enega meseca pripravi scenarij za poplačilo 
zunanjega dolga v višini 195.000.  
Sklep 53: Finančni plan v višini 714.000 je, ob upoštevanju realizacije vseh predvidenih 
prihodkov, minimum za delovanje panoge v sezoni 2020/2021,. 
Sklep 54: Zbor se ne strinja s participacijo tekmovalcev ali klubov za katerikoli program 
dela ekip teka na smučeh. 
Sklep 55: Vsi programi do začetka sezone tečejo v skladu s planom, vendar s 
predhodno najavo porabe sredstev in potrjevanju direktorja SZS. 
 
AD5/ 
Predsednik Zbora je za dodatnega člana Odbora panoge predlagal  predstavnika ŠD Gorje g. 
Tomaža Žemvo. 
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 56: Zbor je potrdil Tomaža Žemvo za dodatnega člana Odbora panoge.  
 
AD6/  



 
Pod točko razno je predsednik predstavil pobudo Aleša Grosa za včlanitev kluba Skike kluba 
v SZS in odobritev dodatnega prestopnega roka. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:35 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič  
 
     

                         Roman Beznik 
 Predsednik Zbora za tek na smučeh 

 
 


