ZBOR ZA TEK NA SMUČEH
Ljubljana, 17.09.2018
ZAPISNIK
1. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 17.09.2018 z začetkom ob 17:00 uri v prostorih SZS,
Podutiška 146 v Ljubljani.
Prisotni člani Zbora: Simon Jan, predsednik, Vinko Poklukar (TSK Bled), Robert Kerštajn (ND
Rateče Planica), Srečo Barbič (TSK Triglav Kranj), Sonja Vidonja (TSK Logatec), Maja
Benedičič (ŠD Kokrica), Mojca Milavec (TSD Olimpija Bloke), Boštjan Klavžar (SK Loška
dolina), Damjan Jenko (NŠD Medvode),
Ostali prisotni: Marko Gracer, Jože Klemenčič
Na seji je bilo od 57 glasov prisotnih 32 glasov, kar pomeni, da je bil zbor sklepčen.
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 9. seje Odbora z dne 26.04.2018
3. Sodelovanje v srednješolskem programu izobraževanju
4. Poročilo o delu panoge v sezoni 2017/2018
5. Finančno poročilo panoge za sezono 2017/2018
6. Program dela panoge v sezoni 2018/2019
7. Finančni program panoge v sezoni 2018/2019
8. Poročilo Strokovnega sveta za tek na smučeh
9. Poročilo Komisije za tekmovalni sistem in objekte
10. Dopolnitve in uskladitve Poslovnika o delu panoge
11. Razno
Na predlog predsednika je Zbor sprejel:
Sklep 1: Predlagani dopolnjeni dnevni red se sprejme.
AD 2/
Simon Jan je pojasnil zapisnik 9 seje Zbora z dne 26.04.2018, katerega so vabljeni prejeli v
gradivu za sejo.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 2: Zapisnik 9 seje se potrdi.
AD 3/
Marko Gracer je predstavil možno sodelovanje v okviru srednješolskega izobraževanja v
Kranju z naslednjimi informacijami:
- Pripravljen je dolgoročen program vzgoje mladih športnikov
- Ključen je prehod iz osnovne v srednje šolsko izobraževanje

-

Možna je priključitev v skakalno obliko internatskega srednješolskega izobraževanja
Želja je selitev izobraževanja v zimskem času v trening center v Planici ali na Pokljuki
Potrebna je nadgradnja rolkarske proge na Kokrici pri Kranju.

V razpravi so bile podane naslednje informacije, pobude
- Repe: Potreben je dogovor med biatlonom in tekom na smučeh o sodelovanju na tem
projektu
- Jan: Na ravni SZS je potrebno nekakšno sodelovanje med panogami.
- Barbič: V Kranju se pripravlja projekt za nadgradnjo centra s rolkarsko stezo in tudi
manjšim streliščem.
- Kerštajn: Glede na sklep na prejšnji seji Zbora, bi pričakoval nekaj pogovora na
Jesenicah
Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 3: Gracer Marko ima mandat za pogovore v okviru panožne šole v Kranju. (
vzdržan Kerštajn )
AD4/
Poročilo o delu panoge tek na smučeh je bilo potrjeno na prejšnji seji s sklepom št. 98.
AD 5/
Predsednik Simon Jan je na kratko povzel finančno poročilo za sezono 2017/2018, katerega
z naslednjimi informacijami:
- Končno finančno poročilo kaže da je panoga v pretekli poslovala pozitivno
- Smo ena redkih panog, ki je poslovala pozitivno.
- Glede na likvidnostno stanje se je pokazala možnost izplačila 50% obveznosti do
tekmovalcev.
Sklep 4: Zbor je potrdil finančno poročilo panoge za sezono 2017/2018.
AD6/
Program panoge za sezono 2017/2018, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo je bil
dodatno obrazložen z naslednjimi informacijami, podatki, pojasnili:
- Vsi tekmovalci so v podpis prejeli pogodbe in anekse za tekočo sezono.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 5: Zbor je potrdil program dela panoge tek na smučeh za sezono 2018/2019.
AD7/
Predsednik Simon Jan je predstavil finančni plan panoge tek na smučeh za sezono 2018/2019
z naslednjimi podatki:
- Po sklepu IO SZS nam je bilo dodeljenih 710.000 EUR sredstev za sezono 2018/2019.
- Potrebno je boljša komunikacija s tekmovalci na temo opreme in naših dobaviteljev.
- Dodatno pridobljena sredstva bodo do 31.12.2018 namenjen tudi za pomoč klubom.
-

Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 6: Zbor panoge tek na smučeh je potrdil predlagani finančni okvir delovanja
panoge v sezoni 2018/2019.
AD8/
Poročilo o delu Strokovnega sveta je predstavil Robert Kerštajn:
- Vsi odgovorni trenerji so pripravili poročila o delu v dosedanjem delu priprav.
- Sodelovanje med trenerji je zelo dobro
- Vse ekipe so opravile začrtan program dela.
- Zaradi zdravstvenih težav je veliko treninga izgubila Manca Slabanja.
V razpravi so bile podane naslednje informacije, pobude:
- Barbič: kakšno je sodelovanje med trenerji
- Poklukar: Kako trenerji sodelujejo pri planiranju treningov.
Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 7: Zbor za tek na smučeh se je seznanil s delom Strokovnega sveta panoge.
AD9/
Poročilo o delu Komisije za tekmovalni sistem in objekte je predstavil Jože Klemenčič:
- V teku je poletni pokal GEOPLIN na rolkah
- Pripravlja se sprememba programa tekmovanj za državno prvenstvo.
Prisotni so sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 8: Zbor za tek na smučeh se je seznanil s delom Komisije za tekmovali sistem in
objekte.
AD10/
Predlog sprememb Poslovnika o delu panoge sta predstavila Jože Klemenčič in Simon Jan.
- Sklep IO SZS o poenotenju poslovnikov vseh panog
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 9: Zbor za tek na smučeh je potrdil uskladitve Poslovnika in ga predlaga v
potrditev na IO SZS.
AD11/
Pod točko razno ni bilo razprave.
- Potreba po seminarju in izpitu za sodnike
- Prošnja za obveščanje glede na izobraževanje strokovnih kadrov
Seja je bila zaključena ob 19:10 uri.
Zapisal: Jože Klemenčič

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

