
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 07.09.2021 
 

ZAPISNIK 
 

13. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 07.09.2021 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), David 
Pavlič (TSK JUB Dol ), Gregor Repe ( ŠD Gorje ), Brane Marinšek ( SK Ihan ), Aleš Gros ( 
SKIKE ), Damjan Jenko ( NŠD Medvode ), 
 
Opravičeno odsotni: Mojca Milavec (TSD Olimpija Bloke), Janez Štern ( ŠD Oktan ), Peter 
Zorč (SD Bohinj), Uroš Ponikvar, Gregor Mali, Peter Torkar 
 
Ostali prisotni člani Odbora: Robert Slabanja, Viktor Vauhnik, Tomaž Žemva, 
 

Ostali prisotni: Marko Gracer, Jože Klemenčič 
 
 
Na seji je bilo od 52 glasov prisotnih 32 glasov, kar pomeni, da je bil Zbor sklepčen. 
 
 
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red: 
 

1. Uvod in ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled zapisnika 11. redne in 12. dopisne seje Zbora teka na smučeh 
3. Poročilo o delu panoge v dosedanjem poteku sezone 
4. Strategija razvoja panoge tek na smučeh 
5. Pomoč klubom 
6. Razno 

 
Na predlog predsednika je Zbor sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep 71: Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
AD 2/ 
Roman Beznik je pojasnil zapisnika 11. redne in 12. dopisne seje Zbora.  
 
Prisotni so sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 72: Zbor je potrdil zapisnika 11. redne in 12.dopisne seje Zbora za tek na 
smučeh. 
 
AD 3/ 
Poročilo o delu panoge v dosedanjem delu sezone sta predstavila Roman Beznik in Marko 
Gracer z naslednjimi poudarki: 

- Finančni proračun je najvišji do sedaj in naj bi poslovali v mejah možnosti 



 
- Težave pri organizaciji dela – nekateri mislijo, da lahko delajo bolj po svoje. 
- Sprejet je bil malo bolj samostojni status Ane, ki je profesionalka in z njo ni nobenih 

težav, ostali pa naj bi trenirali v okviru ekipe 
- Težave s kontaktom serviserja Martina Bialeka. 
- Opravljen bo obisk na pripravah v Livigno. 
- Različne oblike dela v A ekipi. 
- Smo v olimpijski ekipi, zato je potrebna pozitivna klima in popolna motivacija za delo. 
- Poškodba Miha je pozdravljena in lahko trenira brez težav 
- Odpoved pogodbe trenerja B ekipe, ki je do sedaj izvedla začrtan obseg priprav in 

treningov. 
- Nekateri tekmovalci dajejo velik poudarek šolanju. 
- Mladinska ekipa dela v mejah plana z dobro motivacijo v pozitivni atmosferi 
- Ekipe DPNC bodo v polnem obsegu začela delovati v polnem obsegu. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Repe: Ali se je že našla zamenjava za Šolarja? 
- Barbič: Nekaj mora biti narobe, da sta nas v zadnjem obdobju zapustila dva 

perspektivna trenerja. 
- Pavlič: Verjetno je razlog v slabih odnosih znotraj ekip v zadnjih sezonah. 
- Beznik: Prepričan sem bil, da je glavni problem v panogi denarne narave, sedaj pa 

ugotavljam, da so glavni problemi odnosi znotraj ekip. Sedaj pa je glavna naloga 
doseči kompromis za čim bolj mirno delo do ZOI.  

- Gracer: Težave tudi s servisno ekipo za tekmovanje COC pokala. Veliko težav tudi pri 
izobraževanju strokovnih kadrov. 

- Slabanja: Trener mora imeti prvenstveno željo dokazovanja z rezultati. Če želimo 
vrhunske tekače, nas morajo zanimati samo pogoji za delo. 

 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 73: Zbor za teke se je seznanil s poročilom o delu panoge v dosedanjem poteku 
sezone. 
 
AD4/ 
Obravnavo strategije panoge za obdobje 2021/2030, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za 
sejo, sta Marko Gracer in Roman Beznik dodatno pojasnila z naslednjimi poudarki: 

- Potrebno je čim prej sprejeti to strategijo, vendar pa rabimo čim bolj široko razpravo 
- Potrebno je spodbuditi izobraževalni proces novih kadrov. 
- Potreben je naša večja angažiranost pri zapolnjevanju novih športnikov - kandidatov 

za ekipe DPNC 
- Potrebno je poenotiti pot po kateri se bo panoga razvijala v prihodnosti. 
- Prošnja na klube za pripombe in predloge za dopolnitev tega dokumenta. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Vidonja: Manjka akcijski načrt in roki za izpeljavo zapisanih smernic. 
- Gros: Potrebno je pripeljati nazaj tekmovalce, ki so zaključili svojo tekmovalno pot v 

zadnjih treh letih. Potrebna je tudi večja medijska pojavnost panoge. 
- Barbič: Je dober dokument, kateremu manjkajo roki za izpeljavo. 
- Slabanja: Poiskati nabor kandidatov za izobraževanja. 



 
- Vauhnik: Mogoče manjka kako naj bi klubi sodelovali v posameznih ekipah SZS. 

Potrebno je zapisati našo usmerjenost k timskem delovanju in vrhunskim rezultatom. 
Potrebna je tudi vizija, kako bomo polnili finančne resurse za nemoteno delovanje. 

- Beznik: Potrebno je pripraviti predloge za sestanek s predsednikom SZS prihodnji 
teden. 

 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 74: Klubi naj svoje pripombe in predloge na osnutek strategije pošljejo do konca 
septembra 2021. 
 
AD5/ 
Jože Klemenčič je obrazložil dosedanje sisteme nagrajevanja klubov: 

- Glede na organizacijo tekmovanj 
- Glede na število osvojenih pokalnih točk 
- Glede na razvrstitev klubov po SLO točkah 

 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 75: Zbor se je seznanil s predlogom za nagrajevanje klubov na osnovi poteka 
sezone 2021/22.  
 
AD6/  
Pod točko sta bila podani naslednji informaciji: 
 

- Jože Klemenčič dodatno predstavil osnutek tekmovalnega koledarja za sezono 
2021/22 in predlog koncepta skupinskega mazanja za otroške kategorije. 

- Roman Beznik je predstavil možnost nakupov kombijev Citroen pod ugodnimi pogoji 
za klube. 

- Gregor Repe: ŠD Gorje praznuje 100 let in prosi predstavnike klubov za kakšen pisni 
prispevek o delovanju. 

 
 
Seja je bila zaključena ob 21:00 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič  
 
     

                         Roman Beznik 
 Predsednik Zbora za tek na smučeh 

 
 


