
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 24.11.2021 
 

ZAPISNIK 
 

14. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 24.11.2021 z začetkom ob 17:00 uri v prostorih 
SZS,  Podutiška 146 v Ljubljani. 
 

Prisotni člani Zbora: Roman Beznik, predsednik,  Vinko Poklukar (TSK Bled),  Srečo Barbič 
(TSK Triglav Kranj), David Pavlič (TSK JUB Dol ), Aleš Gros ( SKIKE ), Mojca Milavec (TSD 
Olimpija Bloke), Janez Štern ( ŠD Oktan ),  
 
Prisotni ZOOM: Damjan Jenko ( NŠD Medvode ), 
 
 
Opravičeno odsotni: Robert Slabanja, Gregor Repe ( ŠD Gorje ) Uroš Ponikvar, Robert 
Kerštajn (ND Rateče Planica), Sonja Vidonja (TSK Logatec) 
 
Ostali prisotni člani Odbora: Viktor Vauhnik, Toni Levičnik,  
 

Ostali prisotni: Marko Gracer, Jože Klemenčič 
 
 
Na seji je bilo od 54 glasov prisotnih 22 glasov, kar pomeni, da Zbor NI sklepčen. 
 
 
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red: 
 

1. Uvod in ugotovitev sklepčnosti 
2. Pregled zapisnika 13. redne seje Zbora teka na smučeh 
3. Poročilo o delovanju panoge 
4. Poročilo o delu Strokovnega sveta panoge 
5. Poročilo o delu Komisije za tekmovalni sistem in objekte 
6. Strategija razvoja panoge tek na smučeh 
7. Priprave na volitve predsednika panoge za obdobje 2022 - 2026 
8. Razno 

 
 
Na predlog predsednika je Zbor sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep 76: Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
AD 2/ 
Roman Beznik je pojasnil zapisnika 13. redne seje Zbora.  
 
Prisotni so sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 77: Zbor je potrdil zapisnika 13. redne 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: 

- Ugodno finančno stanje 
- Podpisana pogodba z novim češkim trenerjem 
- Rok Grilc je zamenjava za Roka Šolarja 
- Želja Anamarije za dodatnega italijanskega serviserja in dodatna dva spremljevalca 

za udeležbo na ZOI 2022. 
-  

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Barbič: Problem udeležbe Krničar na skupnih pripravah 
 
Prisotni so po razpravi sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 78: Zbor za teke se je seznanil s poročilom o delu panoge v dosedanjem poteku 
sezone. 
 
AD 4/ 
Poročilo o delu Strokovnega sveta so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Prisotni so po kratki razpravi sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 79: Zbor za teke se je seznanil s poročilom o delu Strokovnega sveta panoge v 
dosedanjem poteku sezone. 
 
AD 5/ 
Poročilo o delu Komisije za tekmovalni sistem in objekte so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Prisotni so po kratki razpravi sprejeli naslednje sklepe: 
 
Sklep 80: Zbor za teke se je seznanil s poročilom o delu Komisije za tekmovalni 
sistem in objekte v dosedanjem poteku sezone. 
 
AD6/ 
Obravnavo dopolnjene strategije panoge za obdobje 2021/2030, katerega so vabljeni prejeli 
v gradivu za sejo, je Marko Gracer dodatno pojasnil dopolnjeno strategijo razvoja panoge tek 
na smučeh v obdobju do 2030: 

- Izobraževanje strokovnih kadrov 
- Infrastruktura panoge – rolkarske proge v Sloveniji 
- Baza ostajajo smučarski klubi v povezavi z DPNC, ki vodi tudi vse skupne priprave 

mlajših selekcij. 
- Dograditev centrov v Planici in Pokljuke ter načrtovanje centra v Kranju 
- Zaposlovanje klubskih trenerjev 
-  

 
 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 



 
- Barbič: Potrebno je najti 23.000 EUR za pripravo idejne zasnove. 
- Vauhnik: Dodati 3 – 5 letni plan tekmovalnih rezultatov, finančnih planov. Posebej 

poudariti čim več sodelovanja s klubi in podpora klubom pri njihovem delovanju. 
- Poklukar: Kako bomo vrnili klubom trenerje, ki so bili v preteklosti s strani države. 
-  

Prisotni so po razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 81:  
 
AD7/ 
Podane so bile naslednje informacije o poteku volitev za naslednje mandatno obdobje 2022 
- 2026: 

- Objava poziva za vse panoge - 6. decembra 
- Kandidacijski postopek do 10. januarja,  
- Izvedba volitev po panogah do cca 11.2.2022 
- v prvem tednu marca 2022 izvedba skupščine SZS. 

 
Prisotni so po kratki razpravi sprejeli naslednji sklep: 
 
Sklep 82: Zbor se je seznanil s predvidenim postopkom volitev za mandatno obdobje 
2022 – 2026.  
 
AD8/  
Pod točko sta bila podani naslednji informaciji: 
 

- Jože Klemenčič: Razpis FŠO in oblikovanje tekmovalnega odbora za SP 2023 v 
Planici. 

 
Seja je bila zaključena ob 19:00 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič  
 
     

                         Roman Beznik 
 Predsednik Zbora za tek na smučeh 

 
 


