
 
ODBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 13.10.2022 
 

ZAPISNIK 
 

3. seje Odbora za tek na smučeh, ki je bila 13.10.2022 z začetkom ob 18:00 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, Viktor Vauhnik, Janez Vodičar, Marjan Jelenko 
 
Opravičeno odsotni: Uroš Ponikvar, Srečo Barbič 
 
Ostali prisotni: Jože Klemenčič, Vesna Fabjan 
 
Odbor je sklepčen. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 2.seje Odbora z dne 2.6.2022  
3. Obravnava in potrditev sklepov Razvojne komisije Odbora za tek na smučeh  
4. Obravnava in potrditev sklepov Strokovnega sveta  
5. Razno 

 
 

AD 1/ 
 
Sklep št.14: Potrdi se sklepčnost seje in predlagani dnevni red. 
 
AD2/ 
 
Zapisnik 2. redne seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.15: Prisotni so potrdili zapisnik 2. redne seje. 
 
AD3/ 
 
Predsednik Razvojno strokovne komisije Marko Gracer je sklepe seje Komisije, katere so 
vabljeni prejeli v gradivu za sejo dodatno pojasnil z naslednjimi poudarki: 
 

- Široka problematika v 11 točkah dnevnega reda  
- Ustanovljeno nekaj delovnih skupin za posamezno področje razvoja v naslednjih letih 
- Pobuda za zaposlovanje vsaj enega trenerja s pomočjo občin v posamezni regiji 
- Pobuda za izgradnjo vsaj enega trening centra za varen trening naših tekmovalcev 
- Finančno poslovanje je v tem trenutku nemoteno, zato se pripravljajo kriteriji za 

hranarine tekmovalcem in nagrajevanje klubom. 



 
- Sodelovanje z biatlonom nismo uspeli dokončati nobenega dogovora. 
- Možnost izpeljave ene množične prireditve po vzoru Triglav teka na Brdu 
- Problem vizije medijske promocije panoge do SP v Planici. 
- Problematika bodočnosti mednarodnih tekem v teku v Sloveniji. 
- Organizacija strokovnega seminarja za vse strokovne kadra v teku, NK in biatlonu. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
Vauhnik: Ali so cene za uporaba poligonov v Planici in na Pokljuki že določene? 
Beznik: SZS je lastnik Pokljuke, v Planici na smo odvisni od zavoda v lasti države. Predvideva 
se isto stanje, kot v pretekli sezoni. 
Kerštajn: Nesprejemljiva je namera, da bi MSP 2024 izvedli na Pokljuki. 
Vodičar: SZS se mora dogovoriti z državo o uporabi centrov, ki so bili zgrajeni za šport. 
Vauhnik: Predstave o Kokrici so različne med Občino, klubom, šolo. Menim, da je trenutno 
možno delna združitev obstoječih rolkarskih prog z minimalno dograditvijo. 
Gracer: Ustanovljena skupina za sestanek s MIZŠ glede na zaposlovanje trenerjev preko 
NPŠŠ v klubih. 
Pavlič: Za izvedbo pomoči zaposlovanju trenerjev v posamezni regiji je potrebno pripraviti 
kriterije. 
Beznik: Finančno stanje za preteklo leto še vedno ni dokončno ugotovljeno. 
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.16: Odbor potrjuje vse sklepe sestanka Razvojno strokovne Komisije z 
dodatkom, da se pripravijo kriteriji za delitev sredstev za zaposlovanje trenerjev v 
posamezni regiji. 
 
AD4/ 
 
Predsednik Strokovnega sveta dr. Robert Kerštajn je dodatno pojasnil sklepe Strokovnega 
sveta z naslednjimi poudarki: 
 

- Na sestanku obravnavana poročila o delu in programih posamezne ekipe v 
dosedanjem delu sezone. 

- Sprejeti so bili kriteriji za nastopanje na mednarodnih tekmah 
- Razprava o možnem nastopu Anamarije Lampič na SP v Planici. 
- Razprava o možnosti organizacije skupnega mazanja na domačih tekmah v prosti 

tehniki. 
- Predstavljen je bil predlog tekmovalnega koledarja za zimsko sezono 
- Podana je bila informacija o organizaciji strokovnega seminarja. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 
Vodičar: Strokovni seminar bo izveden v soorganizaciji z Fakulteto za šport. 
Fabjan: Maja je bil organiziran sestanek vseh vpletenih z direktorjem SZS na čelu na temo 
nastopa Ane v Planici. Dogovor je bil, da se konec oktobra sestanemo ponovno in ugotovimo 
kakšne so možnosti za nastop biatloncev na SP v Planici. Menim, da je zelo težko razumljivo, 
da Ana nima želje nastopiti na domačem svetovnem prvenstvu. 
 



 
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.17: Odbor je potrdil sprejete sklepe Strokovnega sveta panoge tek na smučeh. 
 
AD 5/ 
 
Pod točko razno so bile podane naslednje informacije: 
 
Jože Klemenčič: 

- Predlog tekmovalnega koledarja za sezono 2022/2023 
- Poenotenje tekmovalnih distanc za moške in ženske 
- Volitve predstavnika športa v Državni svet RS 

 
David Pavlič: Kako je z možnostjo nakupa, oziroma popusta pri nakupu vstopnic za ogled SP 
v Planici. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19:45 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič       
 

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


