ZBOR ZA TEK NA SMUČEH
Ljubljana, 21.04.2016
ZAPISNIK
5. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 21.04.2016 z začetkom ob 17:00 uri v prostorih
SZS, Podutiška 146 v Ljubljani.
Prisotni člani Zbora: Mitja Jan, v.d. predsednika, Mitja Praznik (TSK JUB Dol pri Ljubljani),
Vinko Poklukar (TSK Bled), Robert Kerštajn (ND Rateče Planica), Emil Božnar (TSK Triglav
Kranj), Blaž Repinc (SD Bohinj), Sonja Vidonja (TSK Logatec), Janez Petkoš (ŠD Gorje),
Franc Rutar (ŠD Kokrica), Franci Matjaž (TSD Olimpija Bloke), Jože Kaker, Janez Štern (
SK Črna )
S pooblastilom SK Ihan ( Jože Klemenčič )

Ostali prisotni: Tomi Trbovc, Marko Gracer, Jože Klemenčič
Na seji je bilo od 63 glasov prisotnih 45 glasov, kar pomeni, da je bil zbor sklepčen.
V.d. predsednika Simon Jan je v uvodu pozdravil prisotne, ter predstavil predlagani dnevni
red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev overovatelja zapisnika
Pregled zapisnika 4. seje Zbora teka na smučeh
Predstavitev kandidata za predsednika Zbora za teke na smučeh
Volitve predsednika Zbora za teke na smučeh
Imenovanje članov Odbora za tek na smučeh
Obravnava in sprejem letnega poročila o delu vseh ekip teka na smučeh
Delovanje panoge v času do skupščine SZS.
Razno

Na predlog predsednika, je Zbor sprejel:
Sklep: 49: Na predlog predsednika bo Zbor pri obravnavi 4 in 5 točke dnevnega reda
vodil Mitja Praznik.
Sklep 50: Predlagani dnevni red se sprejme.
Sklep 51: Za overovatelja zapisnika sta bila potrjena Emil Božnar in Robert Kerštajn.
AD 3/
Simon Jan je pojasnil zapisnik 4 seje Zbora z dne 30.04.2016, katerega sta verificirala Viktor
Vauhnik in Mitja Praznik.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 52: Zapisnik 4 seje se potrdi.

AD 4/
Vodenje seje je prevzel Mitja Praznik, ki je predstavil postopek kandidiranja in povabil
edinega prijavljenega Simona Jana, da predstavi svoj program dela panoge do zaključka
olimpijskega cikla 2018.
Kandidat TSK Bled, Simon Jan je svoj program predstavil z naslednjimi poudarki:
- Osebna odločitev za kandidaturo v želji nadaljnjega razvoja panoge v Sloveniji.
- Formiranje A ekipe fantov in deklet.
- Želja za dobro nastopanje
- Prva naloga je ugotovitev finančnega stanja in ukrepanje.
- Obnovitev pogodb in dogovor o sodelovanju s skakalci v nordijskih disciplinah.
- Dogovor za sodelovanje s trenerji in ostalimi člani strokovne ekipe.
- Delovanje Odbora naj bo vitko in učinkovito. Potrebujemo močno stroko, ki bo
usmerjena tudi na razvoj mladih in množičnost. V ta namen bo pripravljen predlog
sprememb Poslovnika o delu panoge.
- Pomoč klubom bo odvisna od finančnega stanja v panogi.
- Želja je vsakoletna organizacija tekem za svetovni pokal v Sloveniji.
- Predlagani člani Odbora: Viktor Vauhnik ( prvi podpredsednik ), Toni Levičnik ( drugi
podpredsednik ), Robert Kerštajn ( Komisija za tekmovalni sistem in objekte ), Robert
Slabanja ( Strokovni svet panoge ), Janez Štern ( Vzhodna regija ), Roman Šimenc (
Centralna regija ), Vinko Poklukar ( Zahodna regija ), Uroš Ponikvar ( predstavnik v
organih FIS )
V razpravi prisotnih so bila podana naslednja mnenja, vprašanja in komentarji:
- Praznik: Odbor je v prejšnji sestavi sprejel sklep o finančni pomoči klubom, ki ne
bodo financirani s strani PŠŠ.
- Rutar: Ali ni v nasprotju interesov kandidatura Vauhnika za člana , kot predsednika
Nadzornega odbora SZS?
- Jan: Do preveritve pravne razlage o statusu Viktorja Vauhnika ga umikam s
kandidatne liste.
- Gracer: V poslovniku imamo člen, ker vodja panoge predlaga člane strokovnega
sveta. Predlagam uskladitev predlaganih novosti s Poslovnikom panoge.
- Petkoš, Kerštajn, Božnar: Nagrajevanje klubov je zelo pomembno za njihovo
delovanje.
- Kerštajn: Podpiram finančno pomoč klubom za trenerje.
- Vidonja: Kakšna je časovnica sprejemanja planov za naslednjo sezono.
- Matjaž: Finančni plan naj bo usklajen in priložen celotnemu programu delovanja
panoge.
- Jan: Prihodki za naprej so okvirno znani, ni pa jasna finančna realizacija za sezono,
ki se končuje.
- Poklukar: Naš kandidat je pripravljen za delo v korist panoge in se mu zahvaljujem za
prevzem te funkcije.
AD5/
Predsedujoči Mitja Praznik je prisotne pozval k javnemu glasovanju o kandidatu Simonu
Janu za novega predsednika Zbora panoge tek na smučeh:
Izid glasovanja za predsednika Zbora panoge tek na smučeh:
- ZA
- 45 ( soglasno )

Sklep 54: Zbor je za predsednika panoge tek na smučeh za obdobje 2016 – 2018 izvolil
g. Simona Jana.
AD6/
Novi predsednik Zbora je predstavil kandidate za Odbor teka na smučeh:
-

Toni Levičnik ( drugi podpredsednik ),
Robert Kerštajn ( Komisija za tekmovalni sistem in objekte ),
Robert Slabanja ( Strokovni svet panoge ),
Janez Štern ( Vzhodna regija ),
Roman Šimenc ( Centralna regija ),
Vinko Poklukar ( Zahodna regija ),
Uroš Ponikvar ( predstavnik FIS ):

Po razpravi so prisotni soglasno ( 45 glasov ) sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 55: Zbor je za obdobje 2016 – 2018 potrdil predlagane člane Odbora za tek na
smučeh.
Sklep 56: Zbor ugotavlja, da se, v kolikor ni v konfliktu interesov, Viktor Vauhnik na
prvi naslednji seji Zbora potrdi za podpredsednika Zbora in Odbora panoge tek na
smučeh.
AD7/
Strokovni vodja teka na smučeh je predstavil Poročilo o delu vseh ekip teka na smučeh, ki
so ga vabljeni prejeli v gradivu za sejo, z naslednjimi poudarki:
- Zaradi finančne situacije nismo bili v stanju zagotoviti sredstev za formiranje moške
ekipe
- Dvakrat v sezoni smo, zaradi finančnih težav, morali krčiti program.
- Piramidni sistem zagotavlja razvoj panoge in ga s temi finančnimi sredstvi nismo
sposobni vzdrževati.
- Vložek velikih nacij je vedno večji, kar za nas to ni možno.
- Predviden je finančni primanjkljaj 30.000€. Dodatni problem je napačno planiranje
DDV, kjer se bo pokazalo naslednjih 30.000 € minusa glede na predvideno.
- Ni jasna slika prihodkov panoge.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 56: Zbor je sprejel Poročilo o delu vseh ekip teka na smučeh za sezono
2015/2016.
AD8/
Predsednik Simon Jan je predstavil predvideno delovanje panoge do skupščine SZS, ki bo
predvidoma v prvi polovici junija 2016 z naslednjimi poudarki:

-

Do 12. maja je predviden pregled stanja s trenerji in serviserji ekip.
Do 25. maja pripravljene pogodbe za strokovni del.
Do skupščine SZS je potrebno urediti finančne kontrole na ravni SZS

V razpravi prisotnih je bilo podano naslednje mnenje:
- Praznik: Potrebna vzpostaviti kontrolo odobravanja stroškov ( pristojnost in
odgovornost posameznikov v panogi )

AD9/
Pod točko je Zbor obvestil o prošnjo Barbare Jezeršek za izpisnico s strani SZS.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 57: Zbor se strinja z izpisnico tekmovalki Barbari Jezeršek in ji želi uspešno
nadaljevanje tekmovalne kariere.
Seja je bila zaključena ob 18:25 uri.

Zapisal: Jože Klemenčič

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

Overovatelja: Emil Božnar in Robert Kerštajn sta zapisnik potrdila z elektronsko pošto z
dne, 03.05.2016

