ZBOR ZA TEK NA SMUČEH
Ljubljana, 26.04.2018
ZAPISNIK
9. seje Zbora za tek na smučeh, ki je bila 26.04.2018 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), 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), Janez Štern (SK
Črna na Koroškem).
Ostali prisotni: Robert Slabanja, Jože Klemenčič
Na seji je bilo od 57 glasov prisotnih 41 glasov, kar pomeni, da je bil zbor sklepčen.
Predsednik Zbora je predstavil predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev dnevnega reda
Potrditev zapisnika 8. redne seje Zbora z dne 22.01.2018 in pregled sklepov
Predstavitev projekta “CB” – cashback world
Poročilo o delu panoge tek na smučeh v sezoni 2017/2018
Finančno poročilo
Potrditev dokončne sestave Odbora za tek na smučeh za obdobje 2018-2022
Ustanovitev pisarne nordijskih disciplin.
Razno

Na predlog predsednika je Zbor sprejel:
Sklep 95: Predlagani dnevni red se sprejme.
Sklep 96: Za overovatelja zapisnika sta bila potrjena Robert Kerštajn in Janez Štern.
AD 2/
Simon Jan je pojasnil zapisnik 8 seje Zbora z dne 22.01.2018, katerega so vabljeni prejeli v
gradivu za sejo.
Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 97: Zapisnik 8 seje se potrdi.
AD 3/
Predsednik Simon Jan je na kratko predstavil marketinško aktivnost novega sponzorja ND,
podjetje CashBack Slovenija, katerega dejavnost je nato opisal predstavnik podjetja g. Jernej
Puhek.
Predstavniki klubov so v nadaljnjo uporabo prevzeli kartice CB za posamezen klub.

AD4/
Predsednik Strokovnega sveta Robert Slabanja je dodatno predstavil Poročilo o delu vseh
ekip teka na smučeh, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo.
V razpravi so bila podana naslednja mnenja, vprašanja, ugotovitve in pobude:
- Poklukar: Rezultati Alenke Čebašek so zapostavljeni.
- Jan: Generalno z rezultati v sezoni ne moremo biti zadovoljni. Obstajajo 2, 3 predlogi
za vodenje v prihodnji sezoni. Glavni problem pa je ukvarjanje z vzgojo v klubih.
- Slabanja: želja je, da se do 1.maja postavi ekipe in začne delo.
- Benedičič: Na usposabljanju so bili, še vedno aktivni tekmovalci, popolnoma
nezainteresirani za tekmovanja na razdalji, predvsem pa se ukvarjajo s starimi
zamerami.
- Klemenčič: predstavitev možnega sodelovanja s šolo GFP v Kranju v okviru DPNC ki
ga že leta uspešno vodijo skakalci.
Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 98: Zbor je potrdilo poročilo o delu vseh ekip teka na smučeh v sezoni 2017/2018.
Sklep 99: Zbor podpira usmeritev panoge za podporo vzgoji mladih tekačev od začetka
srednje šole naprej.
Sklep 100: Zbor podpira ustanovitev DPNC za tek na smučeh na Jesenicah.
AD 5/
Predsednik Simon Jan je na kratko povzel trenutno finančno stanje z naslednjimi
informacijami:
- Do 01.03.2018 je stanje uravnoteženo in se predvideva poslovanje brez izgube.
- Sredstva države so ostala na ravni lanskega leta.
Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 101: Zbor se je seznanil s finančnim stanjem panoge do 01.03.2018.
AD6/
Predsednik Simon Jan je v potrditev predstavil predlagano sestavo Odbora:
- Jan Simon
- predsednik
- Srečo Barbič
- podpredsednik
- Toni Levičnik
- podpredsednik
- Vinko Poklukar
- predstavnik Zahodne regije
- Roman Šimenc
- predstavnik Centralne regije
- Janez Štern
- predstavnik Vzhodne regije
- predsednik Strokovnega sveta
- Robert Kerštajn
- predsednik Komisije za tekmovalni sistem in objekte
- Uroš Ponikvar
- dodatni član za odnose s FIS
- Robert Slabanja
- dodatni član
- Torkar Peter
- dodatni član
- Mali Gregor
- dodatni član
- Viktor Vauhnik
- dodatni član

Prisotni so sprejeli naslednji sklep:
Sklep 102: Zbor je potrdil sestavo Odbora panoge tek na smučeh.
AD7/
Predsednik Simon Jan je v potrditev Zboru predstavil sprejet sklep Odbora, ki se nanaša na
ustanovitev pisarne Nordijskih disciplin z naslednjimi informacijami:
- Predlog vodstva SZS in vodilnih funkcionarjev panoge skoki in NK.
- Časovno ustanovitev ni opredeljena.
Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji sklep:
Sklep 103: Zbor panoge tek na smučeh podpira predlog vodstva SZS za ponovno
ustanovitev pisarne Nordijskih disciplin ob točno določenih pravilih obveznosti in
pristojnosti.
AD8/
Pod točko razno je Zbor obravnaval:
- prošnjo PRO SKI kluba Velenje za včlanitev v delovanje Zbora za tek na smučeh.
Prisotni so sprejeli naslednja sklepa:
Sklep 104: Zbor za tek na smučeh se strinja z včlanitvijo PRO SKI kluba Velenje v
delovanje panoge tek na smučeh na SZS.

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.
Zapisal: Jože Klemenčič

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

