
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 01.06.2021 
 

ZAPISNIK 
 

11. seje Zbora in 24. seje Odbora za tek na smučeh, ki je bila 01.06.2021 z začetkom ob 19:00 
uri v prostorih SZS,  Podutiška 146 v Ljubljani. 
 

Prisotni člani Zbora: Roman Beznik, predsednik,  Vinko Poklukar (TSK Bled), Robert Kerštajn 
(ND Rateče Planica),  Srečo Barbič (TSK Triglav Kranj), Sonja Vidonja (TSK Logatec), Peter 
Zorč (SD Bohinj), David Pavlič (TSK JUB Dol ),Domen Potočnik ( ŠD Gorje ), Brane Marinšek 
( SK Ihan ), Uroš Ponikvar ( NŠD Medvode ), Aleš Gros ( SKIKE ) 
 
Opravičeno odsotni: Mojca Milavec (TSD Olimpija Bloke), Marjan Jelenko ( TSK Rogla ) 
 
Ostali prisotni člani Odbora: Janez Vodičar, Robert Slabanja, Viktor Vauhnik, Gregor Mali, 
Peter Torkar, Vasja Rupnik, Toni Levičnik 
 

Ostali prisotni: Uroš Zupan, Marko Gracer, Jože Klemenčič 
 
 
Na seji je bilo od 52 glasov prisotnih 42 glasov, kar pomeni, da je bil Zbor sklepčen. 
 
 
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red: 
 

1. Uvod in ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled zapisnika 9. redne in 10. dopisne seje Zbora teka na smučeh 
3. Finančno poročilo panoge za sezono 2020/2021 
4. Poročilo o delu panoge v sezoni 2020/2021 
5. Poročilo Strokovnega sveta o delu v sezoni 2020/2021 
6. Poročilo Komisije za tekmovalni sistem in objekte v sezoni 2020/2021 
7. Program dela panoge v sezoni 2021/2022 
8. Finančni plan panoge v sezoni 2021/2022 
9. Strategija razvoja panoge tek na smučeh 2021/2030 
10. Prošnja za sprejem kluba SK Prisank v delovanje panoge tek na smučeh 
11. Razno 

 
Na predlog predsednika je Zbor sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep 58: Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
AD 2/ 
Roman Beznik je pojasnil zapisnika 9. redne in 10. dopisne seje Zbora.  
 
Prisotni so sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 59: Zbor je potrdil zapisnika 9. redne in 10.dopisne seje Zbora za tek na 
smučeh. 



 
 
AD 3/ 
Finančno poročilo panoge za sezono 2020/21, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo, 
je dodatno obrazložil predsednik Roman Beznik z naslednjimi poudarki: 

- Zahvala vsem ( Vodičar, Gracer, Klemenčič, Zupan ) za uspešno delo in dosežene 
uspehe v sezoni. 

- Ves presežek gre za pokrivanje stroškov za nazaj. 
- Obveznost 92.000 EUR ostane, glede na dogovor, v planu za novo sezono. 
- Povečanje stroškov zaradi prestavitve MSP na Finsko. 
-  

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Pavlič: Stroški goriva glede posamezne ekipe so zelo zanimivi 
- Gracer: Stroški so višji tudi zaradi dnevnih treningov. 
- Vauhnik: Pohvalen finančen rezultat z več sponzorskimi prihodki. 
- Vidonja, Slabanja: Pohvaljeno finančno poročilo 
- Barbič: V tem finančnem poročilu in v poročilo o delu niso omenjeni klubi. 
- Zupan: Ker IO SZS ni potrdil plana, zato sem bil vključen v sprejete ukrepe, ki niso bili 

prijetni. Cilj pa je bil, da se program A ekipe izvede v neokrnjenem okviru. 
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 60: Zbor za teke potrjuje finančno poročilo za sezono 2021/22. 
Sklep 61: Zbor izreka pohvalo vsem odgovornim v panogi za delo, ki se odraža na 
pozitivnem finančnem poročilu. 
 
AD4/ 
Poročilo o delu panoge za sezono 2020/21, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo, je 
dodatno obrazložil operativno strokovni vodja panoge Marko Gracer z naslednjimi poudarki: 

- Naporna sezona tudi za trenerje, posebej za B in mladinsko ekipo, kateri sta program 
izvajali tudi s sofinanciranjem. 

- Tekmovanja in priprave z dodatnimi stroški za testiranja na COVID-19. 
- Moški del na najvišji ravni ni bil uspešen. 
- Ni preboja tekmovalcev B ekipe z uvrstitvijo v A ekipo 
- Na  COC tekmovanjih smo z uvrstitvami ostali na ravni prejšnjih sezon. 
- Na MSP rezultati nekaj pod pričakovanji, vendar 12. mesto Hane ni zanemarljivo. 
- Zavedati se moramo omejitev, saj v teh generaciji nimamo veliko tekmovalcev z 

vrhunskimi prirojenimi sposobnostmi. 
- Težave DPNC ekipe zaradi pandemije, saj ni bilo šolanja v Kranju. 
- Glede na zelo dobro snežno sezono, smo lahko izpeljali vse treninge in priprave. 
- So različni vzroki prenehanja nekaj tekmovalcev. Pri Sari je bilo čutiti pomanjkanje 

motivacije, ponujeno ji je bilo tudi delo v A ekipi s Rokom Šolarjem. Beno pa je kljub 
veliki pridnosti, ocenil smiselnost nadaljevanja kariere. 

- 600 ur treninga se ne da narediti samo s popoldanskimi treningi. 
 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Potočnik: Tudi Eva in Markun sta prišla iz B ekipe v A ekipo, zato ni res, da se v B ekipi 
dela slabo. 



 
- Vidonja: Skrbi me, da je kar nekaj tekmovalcev prenehalo. Pri nekaterih tekmovalcih 

so problemi tudi v šoli, ki bi morala biti na prvem mestu. Ali je možno glavne treninge 
izvajati popoldne. 

- Kerštajn: Predvsem starši morajo poskrbeti, da se srednja šola uspešno dela ob 
športu. 

- Slabanja: Mi skrbimo za vrhunski šport in to je naše poslanstvo. 
- Marinšek: Otrok ima samo športni cilj, zato ga je zelo težko omejevati. V tem obdobju 

pa je šola glavna, saj je potrebno postoriti vse za uspešno zaključitev letnika. 
- Torkar: Včasih je trenerjeva beseda pri tekmovalcu bolj odločajoča od staršev. Imeti 

moramo iste cilje. 
- Ponikvar: Dejstvo je, da ne moremo žrtvovati enega mladega športnika za vrhunski 

rezultat, zato se mora trener zanimati tudi za šolske težave športnikov. 
- Barbič: Sistemska težava prelahkega zgubljanja tekmovalcev. Mogoče so nam uspehi 

Ane malo zameglili situacijo spodaj. Vlagali smo v Rimahazija pa smo ga zgubili, pa 
se ne vprašamo zakaj. 

- Beznik: Imamo veliko organizacijskih težav, vendar smo se z vsemi poskušali 
pogovarjati o nadaljevanju kariere. Če tekmovalec izgubi motivacijo, ga je težko 
prepričati v nasprotno. 

- Poklukar: Napaka je bila storjena, da smo uničili klube, saj bi v nasprotnem primeru ti 
tekmovalci lahko trenirali v klubu.  

 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 62: Zbor je potrdil poročilo o delu panoge v sezoni 2020/2021 s 37 glasovi za in 5 
glasovi proti ( TSK Bled ) 
 
 
AD5/ 
Poročilo o delu Strokovnega sveta v sezoni 2020/21, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za 
sejo, je dodatno obrazložil predsednik dr. Robert Kerštajn z naslednjimi poudarki: 

- Nekaj sestankov tudi ožjega strokovnega sveta 
- Večjih težav pri delovanju ni bilo 
- Kar se tiče Rimahazija, sem bil presenečen na njegovo odločitev, kljub mojim 

pogovorom z njim. 
- Tudi doma sem imel primer zaključitve kariere hčere. Ne moremo vedeti, kaj se plete 

v glavah mladih ljudi. 
- Pri sprejetju odločitev je pa vedno potreben konsenz. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Vidonja: Moja hčera je tudi prenehala, zato je mogoče kdaj bolje delovati v klubu, kot 
biti vržen v nek višji nivo. Klubski trenerji so imeli kdaj občutek, da niso bili uslišani. 

- Beznik: Bil sem na nekaj sestankih SS, pa menim, da so bile seje dolge in je vsak 
lahko povedal svoje mnenje. 

 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 63: Zbor je potrdil poročilo o delu Strokovnega sveta panoge v sezoni 2020/21.  
 



 
AD6/ 
Poročilo o delu Komisije za tekmovalni sistem in objekte v sezoni 2020/21, katerega so 
vabljeni prejeli v gradivu za sejo, je dodatno obrazložil predsednik Uroš Ponikvar z naslednjimi 
poudarki: 

- Sezona je bila čudna, a vseeno za mladince in člane popolnoma izpeljana sezona. 
- Tudi poletna sezona je bila izpeljana v celoti. 
- Skikross je MOK izločil iz programa, zato dajem trenerjem to v razpravo. Moj predlog 

je da ga obdržimo v programu. 
- Predlagam združeno poletno in zimsko sezono. S tem podpremo tekmovalce za 

nastop na rolkarskih tekmah. 
- Potrdimo odločitev za skupno mazanje v vsaj otroških kategorijah. Do jeseni se nato 

pripravi način o možnosti izvedbe. 
 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Pavlič: Pohvala zvezi za izvedbo tekmovalnega koledarja. Podpiram nove panoge in 
skupno mazanje. Zakaj ni klubske razvrstitve pokalnega tekmovanja. 

- Potočnik: Ne podpiram skupnega pokala. 
- Rupnik: Kaj pa klasične teme? 
- Gros: Omejitev na 3 ali 4 poletne tekme in razmislek o nagrajevanju zmagovalcev 

pokalnega tekmovanja. 
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 64: Zbor je potrdil Poročilo o delu Komisije za tekmovalni sistem in objekte v 
sezoni 2020/21.  
Sklep 65: Komisija mora pripraviti strategijo enotnega mazanja na domačih 
tekmovanjih. 
 
AD7/ 
Plan dela panoge za sezono 2021/22, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo, je dodatno 
obrazložil operativno strokovni vodja panoge Marko Gracer z naslednjimi poudarki: 

- Zaradi specifične situacijo je A ekipa sestavljena iz WC, COC in U23 tekmovalci. 
- Vključitev B mladinske ekipe v sistem delovanja mladinskih selekcij. 
- Vloga Korolkeviča bo povezovanje DPNC in A mladinske ekipe z 2 dnevnimi treningi 

na teden. 
- Do jeseni je potrebno najti serviserja na pogodbo za COC tekme. 
- Pereč problem vzgoje domačih serviserjev za COC in WC ekipe. 
- Organizacija taborov za ekipo U16 in DPNC. 
- EYOF ekipa je sestavljena glede na rezultate letošnjih tekem. 
- Želja je poenotenje dela vseh teh mladinskih ekip 
- Razvoj mladinskih ekip je šel v smer povečanja ur vadbe, zato je dobrodošlo 

vključevanje več trenerjev, ki v delo dodajo različne poglede. 
- Najpomembnejša je vzgoja tekmovalca za vrhunski rezultat. 
- Skupni kampi mlajših selekcij bodo obogateni s dodatnimi vsebinami za splošni 

napredek mladih. 
- Delo v DPNC še ni to, kar želimo, vendar je to pot za nadaljnji razvoj. 
- Gros, Grilc, Fabjan so pripravljeni pomagati na tekmovanjih COC pokala. 

 



 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Pavlič: Zelo lepo povedano, kako bi morali biti vse povezano. Zveza dela s klubi kot 
svinja z mehom – ni povezave in pogovora navzdol s klubi. Klubi med seboj sodelujejo. 
Je ne spoštljivo, da nekdo dobi 3.000 EUR za celoletno delo. Smiselno je narediti 
močno U20 ekipo in močno EYOF ekipe s pomočjo klubskih trenerjev.  

- Vidonja: Z B mladinsko ekipo rušimo dosedanje delo DPNC ekipe. Ali je vsebina teh 5 
trenerjev potrebna? Problemi se lahko rešijo z boljšo komunikacijo, ki pa je sedaj  
problem. Naš trener je izobražen, zato ne sprejemam kritike na delo klubskih trenerjev. 

- Barbič: Imamo ogromno trenerjev in ne podpiram vključevanja klubskih trenerjev v delo 
reprezentančnih selekcij. Klubi imamo ogromno težav. Vsako leto se pogovarjamo 
enako in rešujemo iste probleme. 

- Rupnik: Tudi trenerji so problem. Če ima Rimahazi »nadtrenerja« in še »pomočnike«, 
ga razumem, zakaj je odšel. Če fantje trenirajo s puncami ni napredka. Ne vidim 
dobrega koncepta za napredek in ni konstantnosti.  

- Beznik: Kateremu trenerju pa se ni pustilo delati? Fluktuacija bo vedno. Začudil sem 
sem se za odhod Rimahazija. Če je strokovni svet tisti, ki je pripravil strategijo, nimam 
razloga, da ne bi zaupal njihovim sklepom. Pripravlja se kandidatura na evropski 
projekt Erasmus, kjer bodo klubi nosilci. Razvojna komisija razmišlja v smeri 
nadaljnjega razvoja panoge. Nihče se ne zanima za izobraževanje, ampak jih zanima 
samo višina plače. 

- Poklukar: Tekmovalci B ekipe naj gre v klube. 
- Zorč: Vsi sistemi že tečejo, zakaj bi sedaj vse razpravljali še enkrat. 
- Vauhnik: Pobuda za razgovor s klubi o strategiji razvoja. 
- Vodičar: Plan ni dober, za kar so odgovorni trenerji. Imam ogromno pripomb na delo 

trenerjev, ker ne opravljajo svojega dela. 
- Zupan: Predlagam, da se programi uskladijo in se do 15.6.2021, ko naj Zbor dopisno 

potrdi Program dela panoge. 
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 65: Zbor se je seznanil s Programom dela panoge za sezono 2021/22 in zadolžil 
SS za ponovno razpravo programa dela vseh ekip teka na smučeh v sezoni 2021/22, 
kateri morajo biti dopolnjeni s cilji vseh tekmovalcev. 
Sklep 66: Dopolnjen in usklajen program bo Zbor potrjeval na dopisni seji. 
 
 
AD 8/ 
Finančno plan panoge za sezono 2021/22, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo, je 
dodatno obrazložil predsednik Roman Beznik z naslednjimi poudarki: 

- Prihodki so ocenjeni na 1.104.418,81 EUR 
- Odhodki so ocenjeni na 1.071.058,00 EUR 
- Nedogovorjeni sponzorji: Sberbank, Geoplin, Intersport, Zlatarna Celje, Primol-Rail,  
- Pogovori o prispevku SP Planica 2023 za priprave že v sezoni 2021/22. 
- 145.000 EUR je nepodpisanih sredstev. 
- Dolg iz preteklosti je 92.470,00 EUR 
- Klubom namenjamo 22.000 EUR. Potrebna pa je nadaljnja pomoč klubom in naredili 

bomo vse, da se tek na smučeh zopet oživi v sredinah, kjer je nekoč že bil. 
- Predlagam, da se logo SP2023 promovira tudi na klubskih kombijih. 



 
 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Zupan: Zavod SLOSKI je nosilec vseh aktivnosti priprave za SP 2023. Iz te pogače se 
nameni podpora tekom in skokom. Športniki bodo morali promovirati to prvenstvo. 
Želim, da se plan na koncu uskladi z menoj preden gre na IO SZS. Namen je, da bdim 
nad porabo tudi v prihodnji sezoni. 

- Barbič: Če bo kaj več prihodkov, naj se namenijo klubom. 
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 67: Po razpravi vseh prisotnih je predsednik Zbora glasovanje o Finančnem planu 
panoge za sezono 2021/2022 preložil na naslednjo dopisno sejo Zbora 
 
AD 9/ 
Obravnavo strategije panoge za obdobje 2021/2030, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za 
sejo, je predsednik panoge prestavil na eno od naslednjih sej. Klubi naj dokument pregledajo 
in pripravijo pripombe. 
 
AD 10/ 
Glede na prejeto vlogo SK Prisank, za vključitev v delo panoge tek na smučeh, katero so 
vabljeni prejeli v gradivu za sejo, je bil sprejet naslednji: 
 
SKLEP št.68: 
Zbor panoge za tek na smučeh se strinja z vključitvijo SK Prisank v delo panoge tek na 
smučeh. 
 
AD10/  
Pod točko razno je Uroš Ponikvar obvestil Zbor, da floridne maže še ne bodo prepovedane v 
naslednji sezoni. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 22:55 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič  
 
     

                         Roman Beznik 
 Predsednik Zbora za tek na smučeh 

 
 


