
 
ZBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 16.11.2022 
 

ZAPISNIK 
 

3. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 16.11.2022 z začetkom ob 17.00 v prostorih SZS,  
Podutiška 146 v Ljubljani. 
 

Prisotni člani Zbora: Roman Beznik (predsednik), Vinko Poklukar (TSK Bled), dr. Robert 
Kerštajn (ND Rateče Planica), David Pavlič (TSK JUB Dol), Gregor Repe (ŠD Gorje), Aleš 
Gros (SKIKE),  Damjan Jenko (NŠD Medvode), Janez Štern (ŠD Oktan Koroška), Peter 
Zorč (SD Bohinj), David Kušer (SK Brdo), Sonja Vidonja (TSK Logatec), Mojca Milavec (TSD 
Olimpija Bloke) 
 
Ostali prisotni: Uroš Zupan, Mitja Urbanc, Vesna Fabjan, Jože Klemenčič 
 
Na seji je bilo od 60 glasov prisotnih 42 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 2.seje Zbora panoge tek na smučeh z dne 8.6.2022 
3. Predstavitev strategije razvoja SZS 
4. Potrditev sklepov seje Odbora panoge z dne 13.10.2022 

5. Poročilo vodje panoge za poletno obdobje 

6. Razno 
 

Na predlog predsednika je Zbor sprejel: 
Sklep 12: Predlagani dnevni red se sprejme. 
 
AD2/ 
 
Zapisnik 2. redne seje Zbora panoge tek na smučeh so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.13: Prisotni so potrdili zapisnik 2. redne seje. 
 
AD 3/ 
Direktor SZS Uroš Zupan in Mitja Urbanc sta predstavila osnutek strategije razvoja SZS v 
naslednjem olimpijskem obdobju 2022-2026 katerega so vabljeni prejeli v vabilu na sejo. 
 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 
Gros: Pogrešam Planico v pregledu smučarskih panožnih centrov tudi v povezavi z 
rolkarskimi stezami v celotni Sloveniji. 
Kerštajn: Koliko lahko SZS vpliva na dogovarjanje o ceni najemov NC Planica za smučarske 
prireditve? 
Zupan: Smo v intenzivnih pogovorih z vodilnimi osebami zavoda Planica. 
Pavlič: Pogrešamo še bolj množično prireditev na področju smučarskega teka. 



 
Beznik: Intenzivno se deluje na organizaciji vsaj enega množične prireditve po vzoru Triglav 
teka na Brdu. 
 
Prisotni so brez razprave sprejeli naslednji sklep: 
Sklep št.14: Zbor panoge tek na smučeh se je seznanil s predlaganim osnutkom 
razvoja celotne SZS v olimpijskem obdobju 2022-2026. 
 
AD 4/ 
Predsednik Roman Beznik je predstavil sklepe in zaključke 3. seje Odbora panoge z dne 
13.10.2022, katere so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Prisotni so sprejeli naslednji sklep: 
Sklep št.15: Zbor panoge tek na smučeh potrjuje vse sklepe 3 seje Odbora z dne 
13.10.2022. 
 
AD 5/ 
Vodja panoge tek na smučeh Vesna Fabjan in predsednik Roman Beznik sta povzela delo 
vseh ekip teka na smučeh v dosedanjem poteku sezone z naslednjimi poudarki: 
 

- Vse ekipe delujejo brez posebnih težav z izjemo nesrečnega dogodka na pripravah 
na Norveškem. 

- Iščejo se rešitve za večjo varnost na rolkarskih treningih na javnih cestah. 
- Težave pri zagotovitvi zavarovanj preko Modre kartice za vse tekmovalce in njihove 

trenerje. 
- V okviru Razvojne komisije je ustanovljena skupina za pripravo kriterijev za 

zaposlovanje trenerjev. 
- S strani klubov želimo dobiti predloge za možna okolja za izgradnjo rolkarskih tekem. 
- Želja po organizaciji večje množične smučarsko tekaške prireditve, ki ne bo 

predvsem tekmovalnega značaja. 
- Narejen je korak naprej v smeri medijske prisotnosti na socialnih omrežjih. 
- Pridobljeni sta dve novi službi za mlade tekmovalce v okviru slovenske vojske. 
- Organiziran je bil strokovni seminar, ki pa bi bil lahko bolje obiskan. 
- Opravljen je bil sestanek z vodstvom biatlona na temo nastopov biatloncev na SP v 

Planici. Do dogovora ni prišlo. 
- Po odhodu Ane, se je pri sponzorjih pojavil dvom, o smotrnosti vlaganja v teke. 
- Zavedamo se, da bo po SP v Planici verjetno zanimanje za teke upadlo. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 
Repe: Ali lahko pričakuje Ličef kakšno hranarino? Ali je možno kakšno skupno naročilo 
varnostnih jopičev za treninge na cesti? 
Fabjan: Poslan bo mail na klube in po pridobitvi vaših želja bomo skupno naročilo poslali na 
opremljevalca. 
Beznik: Ko bo finančni plan dokončno potrjen, bodo tudi določene hranarine izplačane tudi 
za nazaj. 
Gros: Ljubljanski klubi so naredili strategijo in trenutna sta aktualni dve lokaciji ( Podutik in 
Stanežiče ) za izgradnjo kolesarsko – rolkarskega centra. 



 
Beznik: Upamo, da bo finančni rezultat SP Planica pozitiven, ki bo pomenil večje možnosti 
za izpeljavo naših projektov. 
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
Sklep št.16: Zbor panoge tek na smučeh se je seznanil s potekom delovanja vseh ekip 
teka na smučeh v dosedanjem poteku sezone. 
 
AD6/  
Pod točko razno je bil predstavljen tekmovalni koledar za sezono 2022/23, katerega so 
vabljeni prejeli v vabilu na sejo. 
 
Po kratki razpravi prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
Sklep št.17: Zbor panoge tek na smučeh je potrdil predlagani tekmovalni koledar za 
sezono 2022/2023. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 18:30 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič      Roman Beznik 

 Predsednik Zbora za tek na smučeh 


