ZBOR ZA TEK NA SMUČEH
Ljubljana, 22.01.2018
ZAPISNIK
8. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 22.01.2018 z začetkom ob 17:00 uri v prostorih SZS,
Podutiška 146 v Ljubljani.
Prisotni člani Zbora: Simon Jan, predsednik, Toni Levičnik (TSK JUB Dol pri Ljubljani), Roman
Dolar (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), Mojca Milavec (TSD Olimpija Bloke).
Ostali prisotni: Enzo Smrekar, Franci Petek, Jože Klemenčič
Na seji je bilo od 57 glasov prisotnih 41 glasov, kar pomeni, da je bil zbor sklepčen.
Predsednik SZS Enzo Smrekar in direktor SZS Franci Petek sta v uvodu pozdravila prisotne.
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 7. redne seje Zbora z dne 18.09.2017 in pregled sklepov.
Finančno stanje panoge
Predstavitev kandidata za predsednika panoge za obdobje 2018 – 2022.
Volitve predsednika panoge za obdobje 2018 – 2022
Volitve člana NO SZS
Imenovanje članov Odbora za tek na smučeh
Razno

Na predlog predsednika je Zbor sprejel:
Sklep 81: Predlagani dnevni red se sprejme.
Sklep 82: Na predlog predsedujočega bo Zbor pri 4 in 5 točki vodil Srečo Barbič
Sklep 83: Na predlog predsedujočega je Zbor sprejel predlog, da so volitve na tej seji
javne.
Sklep 84: Za overovatelja zapisnika sta bila potrjena Toni Levičnik in Janez Štern.
AD 2/
Simon Jan je pojasnil zapisnik 7 seje Zbora z dne 21.06.2016, katerega sta verificirala Toni
Levičnik in Robert Kerštajn.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 85: Zapisnik 7 seje se potrdi.
Sklep 86: Zbor delovni skupini v sestavi Jan, Slabanja, Kerštajn podeljuje mandat za
nadaljevanje pogovorov s panogo biatlon.
Sklep 87: Članom Zbora se pošiljajo dvomesečna finančna poročila.

Sklep 88: Glede na sprejet nov Statut SZS, mora Odbor za tek na smučeh pripraviti
predlog sprememb Poslovnika o delu Panoge.
AD 3/
Predsednik Simon Jan je na kratko povzel trenutno finančno stanje, glede na načrt v sezoni
2017/2018 z naslednjimi informacijami:
- Na sponzorskem delu smo zgubili dodatnega sponzorja ( Cockta ) in namesto njega
pridobili novega ( CB ).
- Predlog za razdelitev dodatnega sponzorja med klube in tekmovalce.
- Dokaj velik strošek trenerske ekipe.
- Z dosedanjim opremljevalcem ODLO se podaljšuje pogodba za naslednji dve leti.
Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 89: Zbor se je seznanil s finančnim stanjem panoge.
AD4/
Vodenje seje je prevzel Srečo Barbič.
Kandidat za predsednika Simon Jan je predstavil svojo kandidaturo z naslednjimi poudarki:
- Predstavitev programa
o Projektni pristop k vodenju panoge
o Vrednote in njihovo komuniciranje od A reprezentance do otroških selekcij
o Poenotenje testov na vseh tekmovalnih nivojih
o Priprava programa dela za vse nivoje tekmovalcev
o Nižanje fiksnih stroškov panoge
o Proporcionalno več denarja v »bazo«
o Postavitev srednje šole v Zgornjesavski dolini
o Širjenje baze – izdelava programa
o Razvoj in nakup servisnega vozila po vzoru Avstrijskih tekačev
o Nabava tekaškega traku za učenje tehnike teka
- Predstavitev članov Odbora
- Predstavitev aktivnosti do konca sezone 2017/2018

AD5/
Predsedujoči Srečo Barbič je člane Zbora po opravljeni predstavitvi povabil na glasovanje o
novem predsedniku panoge tek na smučeh za obdobje 2018 – 2022. Člani Zbora so sprejeli
naslednje sklepe:
Sklep 90: Člani Zbora so na javnem glasovanju soglasno ( 41 glasov ) podprli kandidata
Simona Jana za predsednika panoge tek na smučeh za obdobje 2018-2022.
Sklep 91: Mandat predsednika zbora začne teči od dneva seznanitve skupščine SZS z
njegovo izvolitvijo, torej od 30.01.2018.

AD6/
Predsednik Jan je predstavil volitve za nordijskega predstavnika Nadzornega odbora SZS.
Sklep 92: Zbor je soglasno ( 41 glasov ) podprl Viktorja Vauhnika, katerega bo volila
volilna skupščina SZS.

AD7/
Predsednik Simon Jan je še enkrat predstavil predlagano sestavo Odbora:
- Toni Levičnik
- Vinko Poklukar
- Srečo Barbič
- Roman Šimenc
- Janez Štern
- Robert Slabanja
- Robert Kerštajn
- Uroš Ponikvar
- Viktor Vauhnik
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 93: Zbor je potrdil sestavo Odbora panoge tek na smučeh ( 2 glasova vzdržana ).

AD8/
Pod točko razno je Zbor obravnaval prošnjo TSK Rogla za včlanitev v delovanje Zbora za tek
na smučeh.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 94: Zbor za tek na smučeh se strinja z včlanitvijo TSK Rogla v SZS.

Seja je bila zaključena ob 19:10 uri.
Zapisal: Jože Klemenčič

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

Overovatelja: Toni Levičnik in Janez Štern sta zapisnik potrdila z elektronsko pošto dne,

