ZBOR ZA TEK NA SMUČEH
Ljubljana, 18.09.2017
ZAPISNIK
7. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 18.09.2017 z začetkom ob 17:00 uri v prostorih SZS,
Podutiška 146 v Ljubljani.
Prisotni člani Zbora: Simon Jan, predsednik, Mitja Praznik (TSK JUB Dol pri Ljubljani), Vinko
Poklukar (TSK Bled), Robert Kerštajn (ND Rateče Planica), Srečo Barbič (TSK Triglav Kranj),
Blaž Repinc (SD Bohinj), Sonja Vidonja (TSK Logatec), Gregor Repe (ŠD Gorje), Anton Križaj
(ŠD Kokrica), Franci Matjaž (TSD Olimpija Bloke), Damjan Jenko, dr. Janez Pustovrh (NŠD
Medvode).
Ostali prisotni: Marko Gracer, Jože Klemenčič
Na seji je bilo od 55 glasov prisotnih 42 glasov, kar pomeni, da je bil zbor sklepčen.
Predsednik Simon Jan je v uvodu pozdravil prisotne, ter predstavil predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev overovatelja zapisnika
Pregled zapisnika 6. seje Zbora teka na smučeh
Obravnava in sprejem letnega poročila o delu vseh ekip teka na smučeh za sezono
2016/2017
5. Poročilo o delu Strokovnega sveta za tek na smučeh
6. Predlog načrta dela in financ za sezono 2017/2018
7. Poročilo o delu Komisije za tekmovalni sistem in objekte
8. Informacija o poteku priprav na tekmo WC Planica 2018
9. Pregled predlaganih sprememb statuta in ostale tematike skupščine SZS
10. Razno
Na predlog predsednika in predlog SD Bohinj, je Zbor sprejel:
Sklep 68: Delno spremenjen dnevni red se sprejme.
Sklep 69: Za overovatelja zapisnika sta bila potrjena Blaž Repinc in Srečo Barbič.
AD 3/
Simon Jan je pojasnil zapisnik 6 seje Zbora z dne 21.06.2016, katerega sta verificirala Toni
Levičnik in Robert Kerštajn.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 70: Zapisnik 6 seje se potrdi.
AD 4/
Predsednik Simon Jan je na kratko povzel Poročilo o delu panoge v sezoni 2016/2017,
katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo.

V razpravi prisotnih so bila podana naslednja mnenja, vprašanja in komentarji:
-

Repinc: kakšno je stanje v A reprezentanci, glede na poročilo.
Pustovrh: V poročilu so omenjeni nezadovoljivi rezultati na SP v Lahtiju.
Slabanja: Eno leto je premalo za kompleksno oceno dela glavnega trenerja, zato
menjave pred ZOI niso smiselne.
Matjaž: Kako je z vlogami na Fundacijo glede izgradnje športnih centrov s pogledom
na notranjsko regijo.

Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 71: Zbor je potrdil poročilo o delu panoge Tek na smučeh za sezono 2016/2017.
AD5/
Poročilo o delu Strokovnega sveta je predstavil Robert Slabanja z naslednjimi poudarki:
-

Opravljenih 12 sej od tega 2 korespondenčni seji
Več poudarka na delu ekipe, kar je pomenilo tudi več finančnih sredstev
Izveden seminar in sprejeti kriteriji za uvrščanja na tekmovanja
Obravnavali vse zadeve, ki se nanašajo na izpeljavo programa dala.
Potrebno veliko usklajevanja, kljub temu je strokovni svet opravil dobro delo

V razpravi prisotnih so bila podana naslednja mnenja, vprašanja in komentarji:
- Repinc: Zakaj naših tekmovalcev ni na spisku ekipe U18.
- Slabanja: V prihodnje bodo ti kandidati podpisovali izjave.
- Jan: Želja je, da bi se panogi usklajevali pri vzgoji mladih športnikov. Komunikacijski
šum ne sme biti ovira za nastopanje v tekih.
- Barbič: Potreben je nek organ, ki bi usklajeval sodelovanje.
- Gracer: Pri 16 letu se mora začeti vzgoja v vrhunski šport.
- Praznik: V svojih letih predsedovanja sem poskusil s zbliževanjem stališč s panogo
biatlon, vendar ni bilo uspeha.
Po razpravi so prisotni sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 72: Zbor se je seznanil s poročilom o delu Strokovnega sveta. (3 glasovi proti –
SD Bohinj)
Sklep 73: Zbor oblikuje delovno skupina v sestavi Jan, Slabanja, Kerštajn za začetek
pogovorov s panogo biatlon.
AD6/
Predsednik Simon Jan je na kratko povzel Predlog programa o delu panoge in finančni načrt
v sezoni 2017/2018, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo:
- Na sponzorskem delu smo zgubili 50.000€ na račun odpovedi sponzorja.
- Na strani odhodkov je povečanje na strani strokovnega kadra ( DDV tujci) in opreme
ODLO, ki jo je treba kupiti.
- Planiran rezultat skupaj s krediti in solidarnostjo je minus 20.000€ in bo potrebno
zmanjšati programe.

-

Potrebno pa je gledati v novo olimpijsko obdobje na področju sponzorstva v povezavi
s sodelovanjem med nordijci.
Idealno bi bilo, če bi lahko sponzorski denar namenili za programe ekip, ostalo pa za
delovanje in razvoj panoge ( klubi, tekmovanja, ). Načrtujemo, da bomo negativni
rezultat minus pokrili v naslednjih treh sezonah.

V razpravi prisotnih so bila podana naslednja mnenja, vprašanja in komentarji:
-

-

-

Praznik: Kako ste zmanjšali stroške za cca 200.000€ glede na sezono 2016/2018?
Kako bomo rešili problem minusa lanske sezone. Načrt je realen, vendar nas skrbi
reševanje minusa za nazaj.
Pustovrh: Ali je minus lanske sezone vračunan v finančni plan za novo sezono. Sem
skeptičen, da bo SZS ta dolg panogi odpisala. Zelo velik odstotek je namenjen za plače
strokovnega kadra.
Barbič: Tempirana bomba minusa iz preteklih sezon bo enkrat eksplodirala, zato je
potrebno razmišljati kako reševati ta problem.

Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 74: Zbor je potrdil program dela in finančni plan za sezono 2017/2018. (3 glasovi
proti – SD Bohinj)
Sklep 75: Simon Jan se zadolži, da se z vodstvom SZS dogovori o načinu in obdobju
vračanja dolga panoge.
Sklep 76: Članom Zbora se pošiljajo dvomesečna finančna poročila.
AD7/
Poročilo o delu Komisije za tekmovalni sistem in objekte v zadnjem obdobju je predstavil Jože
Klemenčič z naslednjimi poudarki:
- Poteka poletni pokal GEOPLIN na rolkah
- V pripravi je tekmovalni koledar za zimsko sezono 2017/2018.
V razpravi prisotnih so bila podana naslednja mnenja, vprašanja in komentarji:
- Poklukar: Skupna kandidatura Bled, Gorje, Bohinj za organizacijo tekmovanja No
border cup.
- Slabanja: Možnost uporabe žičnice v Planici – za izboljšanje smučarskih znanj.
Dogovarjamo se za izdelavo poligona za alternativne tekme.
- Praznik: Pričakoval bi celotno poročilo o delu Komisije.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 77: Zbor zadolži Komisijo, da v roku 14 dni pripravi pisno poročilo o delu.
AD8/
Predsednik Simon Jan je predstavil delovanje organizacijskega komiteja za organizacijo
svetovnega pokala v tekih, ki bo januarja 2018 v Planici z naslednjimi poudarki:
-

Sprint in distanca – potrebna bo priprava daljša proga.
Proračun tekmovanja je 400.000 EUR, potrebno pa je zbrati še polovico.
Povečali bomo vložek v promocijo tekmovanja.

Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 78: Zbor se je seznanil s pripravami na organizacijo svetovnega pokala v tekih v
Planici.
AD9/
Predsednik Simon Jan je predstavil priprave na Skupščino SZS, ki bo 20.09.2017 s
spremembami Statuta SZS.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 79: Zbor se je seznanil s predlogi sprememb Statuta SZS. V kolikor bo ta statut
sprejet, mora Odbor za tek na smučeh pripraviti predlog sprememb Poslovnika o delu
Panoge.
AD10/
Pod točko je Zbor obravnaval:
-

Pustovrh: Problematika plačevanja diplom študentom Fakultete za šport.
Praznik: Opozorilo klubom, da je potrebno izdati pravilne račune za štartnine na
tekmovanjih.

Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 80: Zbor za tek na smučeh se je seznanil z dejstvom, da je SZS-ZUTS edina
nacionalna panožna zveza v R Sloveniji, ki zaračunava podpise na diplomah strokovne
usposobljenosti študentov Fakultete za šport, ki jih le ti sicer pridobijo na fakulteti.
Zbor za tek na smučeh apelira na IO SZS, da v dobrobit nadaljnjega razvoja smučanja
podpre prizadevanja Senata Fakultete za šport po poenotenju omenjene problematike.
Študenti Fakultete za šport naj bi v bodoče podpise s strani SZS-ZUTS na diplomah
strokovne usposobljenosti pridobili brezplačno (tako kot to že velja za vse ostale
panoge).
Seja je bila zaključena ob 20:25 uri.
Zapisal: Jože Klemenčič

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

Overovatelja: Blaž Repinc in Srečo Barbič sta zapisnik potrdila z elektronsko pošto dne,
09.10.2017 in 10.10.2017

