ZBOR ZA TEK NA SMUČEH
Ljubljana, 21.06.2016
ZAPISNIK
6. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 21.06.2016 z začetkom ob 17:00 uri v prostorih
SZS, Podutiška 146 v Ljubljani.
Prisotni člani Zbora: Mitja Jan, v.d. predsednika, Toni Levičnik (TSK JUB Dol pri Ljubljani),
Vinko Poklukar (TSK Bled), Robert Kerštajn (ND Rateče Planica), Viktor Vauhnik (TSK
Triglav Kranj), Roman Šimenc (TSK Logatec)
Opravičeno odsotni: TSD Olimpija Bloke, ŠD Kokrica, ŠD Gorje, NŠD Medvode, SK Ihan,
SK Črna
Ostali prisotni: Marko Gracer, Jože Klemenčič
Na seji je bilo od 63 glasov prisotnih 32 glasov, kar pomeni, da je bil zbor sklepčen.
Predsednik panoge tek na smučeh Simon Jan je v uvodu pozdravil prisotne, ter predstavil
predlagani dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev overovatelja zapisnika
Pregled zapisnika 5. seje Zbora teka na smučeh
Obravnava in sprejem finančnega poročila panoge tek na smučeh v sezoni
2015/16
Program dela panoge tek na smučeh v sezoni 2016/17
Finančni program panoge tek na smučeh za sezono 2016/2017
Priprava novega statuta SZS
Razno

Na predlog predsednika, je Zbor sprejel:
Sklep 58: Predlagani dnevni red se sprejme.
Sklep 59: Za overovatelja zapisnika sta bila potrjena Toni Levičnik in Robert Kerštajn.
AD 3/
Simon Jan je pojasnil zapisnik 5 seje Zbora z dne 21.04.2016, katerega sta verificirala Emil
Božnar in Robert Kerštajn.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 60: Zapisnik 5 seje se potrdi.
Sklep 61: Viktor Vauhnik se imenuje za člana Odbora za tek na smučeh

AD 4/
Marko Gracer in Simon Jan sta obrazložila finančno poročilo panoge za preteklo sezono
2015/2016, ki so ga vabljeni prejeli v gradivu z naslednjimi poudarki:
- Poročilo sestavljeno iz lastnih podatkov in nekaj informacij računovodstva.
- Prilivi na račun panoge v višini 556.000€
- Razlika med planiranim in dejanskim DDV-jem
- 769.000€ realiziranih prihodkov panoge
- Celotni stroški panoge pa so 790.000€
- Panoga je pridelala minus 24.000€
- Podatek OLAP prikazuje minus 17.000€
- Največji del minusa pripada povečanju stroškov DDV-ja
- Likvidnostne težave panoge.
- 108.000€ + 50.000€ odprtih terjatev za preteklo sezono.
V razpravi prisotnih so bila podana naslednja mnenja, vprašanja in komentarji:
- Kerštajn: Izgubo tekme WC Planica – teki je pokrilo OK Planica – skoki
- Vauhnik: Računovodsko stanje na vseh panogah je nezavidljivo.
Po razpravi so prisotni soglasno ( 32 glasov ) sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 62: Zbor zahteva od pristojnih računovodskih služb, da do 15.07.2016 posreduje
točne podatke o finančnem stanju panoge in jih uskladi z vodstvom panoge.
Sklep 63: Finančno poročilo se sprejme s opombo, da klubi niso prejeli nagrad za
sezono 2015/2016.

AD5/ in AD6/
Marko gracer in Simon Jan sta predstavila program panoge tek na smučeh za sezono
2016/2017 z naslednjimi poudarki:
- Z novim vodstvom je narejen program skupnih priprav.
- Ustanovitev delovne marketinške skupine za iskanje dodanih virov financiranje
V razpravi prisotnih so bila podana naslednja mnenja, vprašanja in komentarji:
- Levičnik: Ali je v planu tudi pomoč klubom Izgubo tekme WC Planica – teki je pokrilo
OK Planica – skoki
- Vauhnik: Računovodsko stanje na vseh panogah je nezavidljivo.
- Vauhnik: Ali je nova strokovna ekipa homogena, oziroma, ali je klima v ekipi boljša,
kot je bila.
- Gracer: Potrebna izboljšava PR službe za našo panogo.
Po razpravi so prisotni soglasno ( 32 glasov ) sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 64: Zbor je potrdil okvirni strokovni in finančni program panoge za sezono
2016/2017, ki ga bodo klubi v pisni obliki posredovani klubom.

AD7/
Predsednik panoge Simon Jan je predstavil postopke pri oblikovanju novega statuta SZS.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 65: Zbor je pooblastil predsednika Zbora, da na skupščini SZS izpostavi predlog
TSK Triglav Kranj, da panoga tek na smučeh zadrži glas v IO SZS.
AD8/
Pod točko razno so bile podane naslednje informacije:
- Sklenitev dogovora o sodelovanju s Hrvaško smučarsko zvezo o prisotnosti njihove
tekmovalke na pripravah slovenske reprezentance.
- Možnost organizacije alternativnih tekmovanj.
- Problem formiranja ekip U16 v odnosu tek – biatlon.
Prisotni so sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 66: Zbor zadolži vodstvo panoge, da v roku enega meseca pripravi predlog
sodelovanja s Hrvaško smučarsko zvezo.
Sklep 67: Zbor predlaga Komisiji za tekmovalni sistem in objekte, da uvrsti
tekmovanja v ski krosu v tekmovalni koledar za naslednjo sezono
Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.
Zapisal: Jože Klemenčič

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

Overovatelja: Toni Levičnik in Robert Kerštajn sta zapisnik potrdila z elektronsko pošto z
dne, 25.06.2016

