
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 08.06.2022 
 

ZAPISNIK 
 

2. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 8.6.2022 z začetkom ob 16.00 v prostorih SZS,  
Podutiška 146 v Ljubljani. 
 

Prisotni člani Zbora: Roman Beznik (predsednik + TSK Bled), dr. Robert Kerštajn (ND 
Rateče Planica), Andrej Špelič (TSK Triglav Kranj), David Pavlič (TSK JUB Dol), Gregor 
Repe (ŠD Gorje), Aleš Gros (SKIKE),  Damjan Jenko (NŠD Medvode), Ana Štern (ŠD Oktan 
Koroška).  
 
Opravičeno odsotni: Mojca Milavec (TSD Olimpija Bloke), Marjan Jelenko (TSK Rogla), 
Peter Zorč (SD Bohinj) 
 

Ostali prisotni: Vesna Fabjan, Marko Gracer, Jože Klemenčič 
 
Na seji je bilo od 54 glasov prisotnih 31 glasov, kar pomeni, da je bil Zbor sklepčen. 
 
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red: 
 

1. Pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1.seje Zbora panoge tek na smučeh z dne 4.5.2022 
3. Seznanitev z finančnim poročilom za sezono 2021/22 

4. Sestava ekip in program dela panoge za sezono 2022/23 
5. Finančni načrt panoge za sezono 2022/23 
6. Razno 

 
Na predlog predsednika je Zbor sprejel: 
 
Sklep 7: Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
AD2/ 
 
Zapisnik 1. redne seje Zbora panoge tek na smučeh so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.8: Prisotni so potrdili zapisnik 1. redne seje. 
 
AD 3/ 
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. 77.000 €. O tem znesku potekajo še pogovori z računovodsko 
službo o dokončnem stanju. Pokrite so tudi vse obveznosti za nazaj in nimamo 
nobenih zapadlih obveznosti. Panoga tudi nima tekočih dolgov iz preteklosti.  

 
Prisotni so brez razprave sprejeli naslednji sklep: 



 
Sklep št.9: Zbor panoge tek na smučeh se je seznanil s finančnim poročilom panoge 
za tekmovalno sezono 2021/22. 
 
AD 4/ 
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. 
- A in A COC ekipa delujeta enotno do začetka tekmovalnega obdobja. 
- Povezava dela ekip U23 in mladinske ekipe, ki sledi piramidi od A ekipe navzdol. 
- V mladinski ekipi so tekmovalci z A in B statusom, ki pa delujejo usklajeno. 
- V U18 ekipi so kandidati za nastop na EYOF 2023 
- V dogovarjanju je iskanje članov servisne ekipe. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 
Špelič: Na strokovnem svetu, smo v luči SP v Planici sprejeli dogovor, da so tekmovalci v A 
ekipi izenačeni in da tudi nastopajo na tekmah svetovnega pokala.  
Beznik: V A ekipi so tekmovalci razdeljeni na osnovi rezultatov pretekle sezone. Glede na 
pripravljenost tekmovalcev pa imajo vsi možnost za nastop na svetovnem pokalu. Glavno 
besedo bo imel glavni trener Ola Vigen Hattestad. 
Pavlič: Žalostno je, da danes še ne vemo točno, ali Hana in Klara še trenirata ali sta zaključili 
športno pot. 
Fabjan: Z obema tekmovalkama so bili opravljeni razgovori. 
Repe: Kakšen je program za U16 ekipo. 
Štern: Samo ponavljam, da ima Nejc izpolnjen kriterij za ekipo U23 in je edini, ki jeseni 
odhaja na študij. 
Gracer: Kot mladinec Nejc ne more imeti statusa za U23 ekipe, lahko pa se priključi dnevnim 
treningom te ekipe. 
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.10: Zbor panoge tek na smučeh je soglasno potrdil sestavo in program dela 
vseh ekip panoge tek na smučeh za sezono 2022/23. 
 
AD5/ 
Predsednik Roman Beznik je predstavil predlog finančnega plana za sezono 2022/23, 
katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo z naslednjimi poudarki: 

- Dolgo usklajevanje z vodstvom SZS v predvidenem okvirnem znesku 1,1 milijon 
evrov. 

- Nekaj sponzorskih pogodb še ni podpisanih. 
- Iščejo se dodatni sponzorji in pokrovitelji, tako, da je proračun živa zadeva in se bo 

spreminjal. 
- Kandidirali smo na evropski razpis Erazmus, kjer so predvidena tudi sredstva za 

klube. 
- Po dogovoru z OK Planica bomo tudi v tej sezoni sponzorirani z enakim zneskom. 

 



 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
Pavlič: Žal se ta predlog ne da primerjati z lanskim proračunom in dejansko lansko porabo. 
Planirano je manj denarja za klube, kot v lanskem planu. 
Kerštajn: Predlagam, da prestavimo znesek za COVID v donacije za klube. 
Repe: Potrebno je razmišljati o kakšnih hranarinah za tekmovalce, saj bodo mladinci pri 
biatloncih to dobili.  
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.11: Zbor panoge tek na smučeh je potrdil finančni plan panoge za 
tekmovalno sezono 2022/23. 
 
AD6/  
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17:30 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič      Roman Beznik 

 Predsednik Zbora za tek na smučeh 


