ODBOR ZA TEK NA SMUČEH
Ljubljana, 26.07.2016
ZAPISNIK
13. korespondenčne seje Odbora za tek na smučeh, ki je potekala do 25. julija 2016.
Glasovali so člani Odbora: Toni Levičnik, Uroš Ponikvar, Robert Kerštajn, Viktor Vauhnik,
Robert Slabanja, Janez Štern
Niso glasovali: Vinko Poklukar, Roman Šimenc, Simon Jan

Dnevni red: 1. Imenovanje dodatnih članov Strokovnega sveta za tek na smučeh.
2. Nakup rolk za uporabo na poletnih tekmovanjih za Pokal GEOPLIN.
AD 1/
V času trajanja poteka korespondenčne seje smo s strani TSK Bled prejeli naslednjo
informacijo:

Na odboru za teke smo namesto Rimahazi Matija, ki je zdaj pomočnik v
reprezentanci, predlagal zamenjavo za strokovni svet teka na smučeh gospoda
Vladimirja Korolkoviča. Ker on na zadnjo sejo strokovnega sveta ni mogel priti, ga je
zamenjal g. Filip Kalan. Predstavnik TSK BLED bo g. Korolkovič.
Na predlagani sklep so bile podane naslednje obrazložitve:
- Ponikvar: Razširitev strokovnega sveta je smiselna tedaj, ko svet v obstoječi sestavi
ne more uspešno opravljati svojega dela oziroma bi z razširitvijo pridobil na kvaliteti
svoje delovanja. V obrazložitvi predloga sklepa nisem zasledil nič takega, kar bi
govorilo v prid razširitvi.
- Vauhnik: Odbor je na svoji 6. seji ob polni podpori Predsednika strokovnega sveta in
Predsednika Panoge ter večinski podpori članov Odbora izvolil sestavo strokovnega
sveta ob stališču, da Strokovni svet sestavlja ožja skupina kompetentnih
strokovnjakov. Zato širjenje strokovnega sveta NI potrebno.
- Levičnik: Strokovni svet je skupina strokovnjakov, ki je sestavljena lahko tudi iz več
članov in se jo lahko dopolnjuje na predlog predsednika Strokovne skupine. Člani naj
bodo strokovnjaki s področja delovanja panoge iz vseh regij, saj je to eden izmed
atributov za uspešno prenašanje znanja širše.

Rezultat glasovanja je bil naslednji:
-

ZA
- 3 glasov
PROTI - 2 glasova
Vzdržan - 1 glas

Glede na izid glasovanja, je Odbor sprejel naslednji

SKLEP št.127:
Rok Grilc ( ND Rateče – Planica ) in Vladimir Korolkovič ( TSK Bled ) se potrjujeta
za dodatna člana Strokovnega sveta za tek na smučeh.
AD 2/
Na predlagani sklep sta bili podani naslednji obrazložitvi:
- Levičnik: Nakup rok odobravam, vendar pod pogojem, da je vir denarja drugje ne
pa denar, ki je namenjen klubom. Ker pa predlagani sklep ne predvideva tega
glasujem proti.
- Kerštajn: Strinjam se z nakupom 30 parov počasnih rolk za poletna tekmovanja
za odrasle kategorije, NE strinjam pa se, da se finančna sredstva za nakup
vzame iz postavke ''povračila stroškov klubom za organizacijo tekmovanj'',
katerih, mimogrede, sploh še nismo dobili za sezono 2015-2016!

Rezultat glasovanja je bil naslednji:
-

ZA
- 3 glasov
PROTI - 2 glasova
Vzdržan - 1 glas

Glede na izid glasovanja, je Odbor sprejel naslednji

SKLEP št. 128:
Odpor se strinja z nakupom 30 parov rolk za uporabo na poletnih tekmovanjih za
odrasle kategorije. Predvidena finančna sredstva za nagrajevanje klubov v sezoni
2016/2017 se zmanjšajo v višini stroška nabave rolk.

Zapisal: Jože Klemenčič

Simon Jan
Predsednik Odbora za tek na smučeh l.r.

