
 
ODBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 2.6.2022 
 

ZAPISNIK 
 

2. seje Odbora za tek na smučeh, ki je bila 2.6.2022 z začetkom ob 19:00 uri v sejni sobi SZS, 
Podutiška 146 v Ljubljani. 
 
Prisotni člani: Roman Beznik – predsednik, Vinko Poklukar, Robert Kerštajn, Tomaž Žemva, 
Marko Gracer, Janez Štern, Pavlič David, Marjan Jelenko 
 
Opravičeno odsotni: Viktor Vauhnik, Janez Vodičar, Uroš Ponikvar, Srečo Barbič 
 
Ostali prisotni: Jože Klemenčič, Vesna Fabjan 
 
Odbor je sklepčen. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1.seje Odbora z dne 16.5.2022 
3. Seznanitev z finančnim poročilom za sezono 2021/22 

4. Sestava ekip in program dela panoge za sezono 2022/23 
5. Potrditev sestave Razvojne komisije panoge 
6. Razno 
 

AD 1/ 
 
Sklep št.7: Potrdi se sklepčnost seje in delno spremenjen dnevni red. 
 
AD2/ 
 
Zapisnik 1. redne seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.8: Prisotni so potrdili zapisnik 1. redne seje. 
 
AD3/ 
 
Predsednik Roman Beznik je predstavil finančno poročilo za sezono 2021/22, katerega je 
pripravila računovodska služba SZS in so ga vabljeni prejeli v gradivu za sejo z naslednjimi 
poudarki: 

- Pozitivno stanje cca. 65.000 €. O tem znesku potekajo še pogovori z računovodsko 
službo o dokončnem stanju. Pokrite so tudi vse obveznosti za nazaj in nimamo nobenih 
zapadlih obveznosti. Če bo dokončna finančna slika podobna, bomo 20.000 € namenili 
za klube. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 



 
Žemva: Če so sredstva ostala, pričakujemo nekaj sredstev tudi za klube. 
Gracer: Mislim, da je nekaj dobropisa še pri opremljevalcu opreme. V prihodnje se pričakuje 
povečanje stroškov na mažah ( flor ) in smučeh ( Fischer ). 
Beznik: Pokrovitelj Športna loterija v znesku 10.000€ še ni realizirana. 
Pavlič: Ali so sredstva za klube že upoštevana v izidu? Če to drži, potem je na mestu 
razmišljanje, kam vložiti ta višek – mogoče v servis. 
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.9: Odbor se je seznanil z osnutkom finančnega poročila panoge za tekmovalno 
sezono 2021/22. 
 
AD4/ 
 
Vodja panoge tek na smučeh Vesna Fabjan je predstavila sestavo in program dela vseh ekip 
teka na smučeh za sezono 2022/23, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo, z 
naslednjimi poudarki: 
 

- Strokovni svet je sprejel predlog sestave ekip in programa dela za posamezno ekipo. 
- Povezava dela ekip U23 in mladinske ekipe, ki sledi piramidi od A ekipe navzdol. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 
Poklukar: Pri A ekipi ne podpiram trenerja Nejca Brodarja. 
Beznik: Brodar je želja glavnega trenerja Hattestada in bo z njim sklenjena pogodba. 
Kerštajn: Pri A ekipe so, glede na kriterije, ločeni tekmovalci v dve skupini, ki bodo do novega 
leta prvenstveno nastopali na WC, oziroma COC pokalu. 
Štern: Nejc Štern ima edini pogoj za uvrstitev v U23 ekipo, vendar pa je bila odločitev 
Strokovnega sveta, da ostane v mladinski ekipi. Predlagam, da se priprave v oktobru, zaradi 
prvega študijskega tedna, prestavijo. 
Gracer: Termini so bili delno dogovorjeni zaradi možnega prihoda švedske ekipe na pripravah 
v Planici. 
Fabjan: Veliko je opravljenih pogovorov na temo izboljšanja ekipnega duha v ekipah. 
Beznik: Veliko se dela na iskanju ljudi, ki so pripravljeni delovati timsko. 
Pavlič: Tudi želja klubov je, da bo delo potekalo bolj timsko, kot je bilo to v preteklih sezonah. 
Žemva: Kdo je odgovorna oseba v ekipi U20? Obstaja možna pretreniranost mladih 
tekmovalcev, če bo Volodja sledil svojim ruskim metodam. Predlog za pomoč pri socialnem 
statusu članov A ekipe ( Ličef ). 
Gracer: Kot vodja ekipe bom usklajeval delo Korolkeviča in Grosa, saj bo 80% priprav potekalo 
skupaj z U23 ekipo. 
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.10: Odbor je soglasno potrdil sestavo in program dela vseh ekip panoge tek 
na smučeh za sezono 2022/23. 
 
 
 



 
AD5/ 
 
Predsednik Razvojne komisije panoge tek na smučeh Marko Gracer je za člane Komisije v 
sezoni 2022/2023 predlagal naslednje stalne člane: 
 
- Predsednik Razvojne komisije     - Marko Gracer  
- Predsednik zbora in odbora za teke    - Roman Beznik  
- Strokovni svet za teke, predsednik     - dr. Robert Kerštajn  
- Vodja panoge       - Vesna Fabjan  
- Meritve športnikov in strokovni sodelavci - Inštitut FŠ  - dr. Janez Vodičar  
- Predstavnik medicinske stroke     - Janez Poklukar, dr.med  
- Izobraževanje kadrov, FŠ     - dr. Janez Pustovrh,  
- Usposabljanje kadrov - ZUTS     - Mirko Verovšek  
- Infrastruktura, objekti razvoj v centrih in po regijah  - Srečo Barbič  
- Trženje panoge      - Jera Rakovec 
- Tekmovalni sistem, pravila – FIS     - Uroš Ponikvar  
- Medijska prepoznavnost      - Darko Rupar  
- Množične prireditve, popularizacija smučarskega teka - Špela Strasser  
- Znanost in raziskave, biomehanika teka na smučeh - dr. Matej Supej 
 
Delo komisije je izvajanje dolgoročne strategije razvoja panoge tek na smučeh. 
 
Po kratki razpravi prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.11: Odbor je potrdil predlagano sestavo Razvojne komisije panoge tek na 
smučeh za sezono 2022/2023. 
 
AD 6/ 
 
Pod točko razno so bili podani naslednji predlogi: 

- Težave pri delovanju panoge v Planici ( infrastruktura, cena bivanja ) 
- Sporazumna prekinitev pogodbe s serviserko Valentino Vuerich. 
- Problem plačevanja treningov in organizacije tekmovanj na Pokljuki. 
- Ali se kaj dela na skupnem tekmovalnem sistemu z biatlonom? 
- Uroš Ponikvar je kandidat za predsednika Komiteja za tek na smučeh pri FIS. 
- Problem strategije medijske pojavnosti panoge tek na smučeh. 

 
Po kratki razpravi prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.12: Odbor je sprejel sklep, da je NC Planica nacionalni pripravljalni panožni 
center za panogo tek na smučeh. 
 
Sklep št.13: Odbor podpira kandidaturo Uroša Ponikvarja za predsednika Komiteja za 
tek na smučeh pri FIS. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 20:30 uri. 
 



 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič       
 

            Roman Beznik 
              Predsednik Odbora za tek na smučeh l.r. 


