
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 04.05.2022 
 

ZAPISNIK 
 

1. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 4.5.2022 z začetkom ob 17.00 v prostorih SZS,  
Podutiška 146 v Ljubljani. 
 

Prisotni člani Zbora: Roman Beznik (predsednik + TSK Bled), dr. Robert Kerštajn (ND 
Rateče Planica), Srečo Barbič (TSK Triglav Kranj), Sonja Vidonja (TSK Logatec), Jernej 
Rebolj (TSK JUB Dol), Gregor Repe (ŠD Gorje), Aleš Gregorič (SK Ihan), Aleš Gros 
(SKIKE), Mirko Verovšek (NŠD Medvode), Peter Zorč (SD Bohinj), Boštjan Ule (SK 
Cerknica), Mojca Milavec (TSD Olimpija Bloke), Janez Štern (ŠD Oktan Koroška).  
 
Opravičeno odsotni: Janez Vodičar, Gregor Mali, Peter Torkar 
 

Ostali prisotni: Marko Gracer, Uroš Zupan, Metod Močnik, Jože Klemenčič 
 
Na seji je bilo od 54 glasov prisotnih 44 glasov, kar pomeni, da je bil Zbor sklepčen. 
 
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Volitve podpredsednika Zbora  
3. Soglasje k imenovanju vodje panoge 
4. Imenovanje članov Odbora za tek na smučeh 
5. Poročilo o delu panoge tek na smučeh v sezoni 2021/2022 
6. Razno 

 
Na predlog predsednika je Zbor sprejel: 
 
Sklep 1: Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
AD 2/ 
Roman Beznik je za podpredsednika Zbora za tek na smučeh predlagal predsednika TSK 
Triglav Kranj, g. Sreča Barbiča.  
 
Prisotni so brez razprave sprejeli naslednji: 
Sklep 2: Zbor je soglasno potrdil Sreča Barbiča za podpredsednika Zbora panoge tek 
na smučeh. 
 
AD 3/ 
Roman Beznik je za vodjo panoge tek na smučeh predlagal Vesno Fabjan z naslednjimi 
poudarki: 
 

- Pogovori za vodjo panoge so se začeli z Tomažem Vernikom, ki je z osebnih 
razlogov ponudbo zavrnil. 

- Po opravljenih  pogovorih z Vesno Fabjan jo predlagam za vodjo panoge. Dokončno 
jo mora potrditi še IO SZS. 



 
- Vesna je kot dobitnica olimpijske medalje markantna oseba tudi za sponzorje. 
- Glede na dosedanjo športno pot ima vpogled v delo panoge. 
- Kot predsednik panoge delam stvari, katere naj bi počel vodja panoge. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
Repe: ŠD Gorje vidi Vesno bolj nekje v trenerskem timu. 
Barbič: Kljub pomisleku v smeri, da izgubljamo zopet še enega trenerja, bomo njeno 
kandidaturo podprli. 
Rebolj: Po elektronski pošti ste danes s strani našega predsednika prejeli obrazložitev 
našega glasovanja. 
Zupan: Panoga potrebuje vodjo panoge z polno podporo panoge za čim boljšo kontinuiteto 
dela. Kot prednost je sigurno, da je Vesna bivša tekmovalka in bo uspostavila boljšo 
komunikacijo s tekmovalci. 
Fabjan: V zadnjih dveh letih sem kot bivša tekmovalka spoznala notranje delovanje panoge. 
Kot smo že ugotovili na posvetu, moramo biti bolj povezani in z večjim zaupanjem v 
sodelovanje. Moj primarni cilj ni bilo treniranje, saj študiram marketing. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
Sklep 3: Zbor daje soglasje k imenovanju Vesne Fabjan za vodjo panoge tek na 
smučeh z 30 glasovi ZA in 14 glasov proti ( TSK JUB Dol, TSK Logatec, ŠD Gorje ) 
 
AD4/ 
Roman Beznik za predstavil naslednji predlog sestave Odbora panoge tek na smučeh: 

 
- Roman Beznik   - predsednik 

- Štern Janez  - predstavnik Vzhodne regije 

- Srečo Barbič  - predstavnik Zahodne regije 

- David Pavlič  - predstavnik Centralne regije in podpredsednik 

- Predsedniki delovnih teles 

- Janez Vodičar   - predlog predsednika in podpredsednik 

- Marjan Jelenko   - predlog predsednika 

- Vinko Poklukar    - predlog predsednika  

- Viktor Vauhnik     - predlog predsednika 

- Marko Gracer    - predlog predsednika 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
Repe: Glede na rezultate in delovanje, smatramo, da bi bilo pošteno, da je tudi član Odbora 
Tomaž Žemva. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
Sklep 4: Zbor je soglasno potrdil predlagano sestavo Odbora panoge tek na smučeh z 
dopolnitvijo za Tomaža Žemva. 
 
AD5/  
Poročilo o delovanju panoge tek na smučeh v sezoni 2021/2022, katerega so vabljeni prejeli 
v gradivu za sejo, so dodatno obrazložili: 
 



 
Marko Gracer: 
- Dobili ste obsežno poročilo, kjer je bilo nakazano, da z rezultati, razen Anamarije, nismo 
zadovoljni. 
- Zaostajamo v treningu in posledično v rezultatih v vseh mlajših kategorijah. 
- Kljub dobrim rezultatom, ima Anamarija veliko večji potencial. Upam, da bo vsaj še na SP v  
Planici odtekla v tekaški konkurenci. 
- Ni bilo velikega interesa s strani Eve za delo v ekipi. 
- Velik problem so prehodi iz osnovne v srednjo šolo, še težji pa je prehod iz srednje šole na 
fakulteto. 
- Klubi imate zelo pomembno vlogo pri vzgoji mladih športnikov do 14 leta. O tem 
sodelovanju smo se danes zelo konstruktivno pogovarjali s panogo biatlon. 
 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
Barbič: Pogovarjamo se samo o zunanjih problemih, ne pogovarjamo pa se o notranjih 
problemih glede strokovnega dela. 
Beznik: Bili smo tik pred podpisom s Kramerjem, vendar so ga tekmovalci z Ano na čelu 
zavrnili. 
Repe: Glede na premalo treninga v mlajših kategorijah, me zanima, kaj lahko pri tem razvoju 
pomagamo že z delom v klubih. 
Štern: Že pred leti smo imeli zelo dobro predavanje dr. Škofa o delu z mladimi. 
Zorč: Menim, da je prehrana zelo pomembna, vendar do sedaj še nismo prejeli kakšnega 
predloga jedilnika za naše tekmovalce. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
Sklep 5: Zbor je soglasno sprejel Poročilo o delu panoge tek na smučeh v sezoni 
2021/2022. 
 
AD6/  
Pod točko razno so bila podana naslednja mnenja: 
 
Ule: Anamarija je prišla sama do nas glede možnosti prestopa v biatlon. S strani biatlona ni 
bilo nobenega vabljenja. Odločitev je pa samo njena. 
Beznik: Predsednik skokov nam je posredoval predlog za novo delitev sponzorskega 
denarja s 65:35 na 75:25. S predsednikom sva se pogovarjala o možnosti delitve 70:30. 
Beznik: Po kar nekaj pogovorih je Markus Kramer pokazal pripravljenost za sodelovanje s 
pogojem, da bi z nami trenirali tudi nekateri njegovi mednarodni tekmovalci. Po zavrnitvi 
tekmovalcev, smo se začeli pogovarjati z Ola Hattestadom. Pogovori so skoraj zaključeni. 
Štern: Predlagam, da so zapisniki čim prej objavljeni, oziroma jih prejmemo v klubih. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
Sklep 6: Zbor je pooblastil Romana Beznika in Vesno Fabjan za dogovor s panogo 
skoki o delitvi sponzorskega denarja. 
 
Seja je bila zaključena ob 18:55 
 
Zapisal: Jože Klemenčič      Roman Beznik 

 Predsednik Zbora za tek na smučeh 


