
 
ODBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 
Ljubljana, 19.2.2021 
 

ZAPISNIK 
 

24. dopisne seje Odbora za tek na smučeh, ki je potekala do 19.02.2021 do 14:00 ure. 
 
Glasovali so člani Odbora: Viktor Vauhnik, Srečo Barbič, Gregor Mali, Toni Levičnik, Uroš 
Ponikvar, Tomaž Žemva, Peter Torkar, dr.Janez Vodičar, dr.Robert Kerštajn, Roman Beznik 
 
Niso glasovali: Vasja Rupnik, Robert Slabanja, David Voh, Vinko Poklukar 
 
Seje je bila sklepčna. 
 
Dnevni red: 1. Sestava ekipe za nastop na SP Oberstdorf 2021. 
 

1.točka 
 
Na predlog glavnega trenerja Nejca Brodarja je Strokovni svet za tek na smučeh, na svoji 20 
seji, dne 17.2.2021 predlagal naslednjo sestavo ekipe za nastop na SP Oberstdorf 2021: 
 

Ženske: Lampič Anamarija – TSK Triglav Kranj 
  Urevc Eva – ŠD Gorje 

  Mandeljc Anja – TSK Triglav Kranj 
 

Moški:  Črv Vili – ND Rateče-Planica 

Lampič Janez – TSK Triglav Kranj 
  Črv Benjamin – ND Rateče-Planica 
 
Spremstvo: Gracer Marko - vodja 

Brodar Nejc – glavni trener 
  Šolar Rok - trener 
  Rimahazi Matija - trener 
  Svete Petra - fizioterapevt 
  Bialek Martin - servis 
  Vuerich Valentina - servis 

Slabe Matic - servis 
Vuerich Stefano - servis 
Klavžar Boštjan - servis 

 
SKLEP št.122: 
Odbor panoge potrjuje predlagano sestavo ekipe teka na smučeh na SP Oberstdorf 
2021. 
 

Sklep je bil sprejet z 6 glasovi ZA , 0 glasom PROTI in 4 vzdržanimi glasovi. 
 



 
Obrazložitve glasovanja: 
 
Srečo Barbič (18.2.2021; 20:16): 
Jaz se glasovanja vzdržim. Strinjam se in potrjujem predlagane tekmovalce. Moje 
skromno laično mnenje pa je, da bi na dejstvo da je to SP  zadnje večje tekmovanje 
pred OI ( kjer bodo kriteriji izredno omejeni ) in domačim SP v Planici smiselno 
razmisliti, da pošljemo malo večjo zasedbo ( Hano Mazi in Anito Klemenčič ter… ). 
Ob dejstvu, velike spremljevalne ekipe na SP in sorazmerne bližine tekmovališča  to 
ne pomeni kakšno veliko finančno obremenitev, razen parih dni bivanja, pomeni pa 
to bogato izkušnjo nekaterih tekmovalcev in tekmovalk za domače SP. V primeru 
predlagane ekipe tekmovalcev in tekmovalk  je spremljevalna  ekipa po moji 
oceni prevelika, ob dejstvu varčevanja na vsakem koraku. Predlagam, da se o 
mojem predlogu opredeli. 
 
Roman Beznik (18.2.2021; 20:35): 
Glasujem ZA predlagan sklep. Obenem pa bi rad pojasnil nekaj stvari. 

Strokovni svet, na katerem sem bil tudi sam prisoten, je po dolgi razpravi sprejel 
predlagano sestavo za SP. Spremljevalna ekipa je potrjena na podlagi predloga 
glavnega trenerja in obrazložena, da celotna ekipa ni prisotna ves čas SP ampak je 
število prilagojeno razporedu tekmovanja. Vsi vemo, da je imamo na SP velike 
možnosti, da osvojimo medaljo če ne celo dve, zato moramo storiti vse, da 
kandidatkama za medalje omogočimo najboljše pogoje. Bilo bi zelo nerodno, da 
medaljo zgubimo zaradi zunanjega dejavnika. Predlagana ekipa je v okviru 
finančnega plana. 
Če pa pogledam zadevo iz procesnega vidika, pa smatram, da odbor mora zaupati 
strokovnemu svetu in potrpeti njihovo odločitev, saj je nenazadnje strokovni svet 
predstavlja strokovni organ zbora in skrbi za strokovne odločitve v smučarskem teku. 
Poleg tega moramo predlog ekipe dati še na Izvršilni odbor SZS, ki mora ekipa 
potrditi 
V kolikor ima še kdo kakšno vprašanje mu z veseljem odgovorim. 
 

Toni Levičnik (19.2.2021; 7:59): 
Vezano na glasovanje za sklep št. 122, glasujem ZA, v nadaljevanju podajam 
obrazložitev.  

1. Spoštujem odločitve Strokovnega sveta za katerega menim, da je popolnoma 
avtonomen in podaja strokovne odločitve v danem trenutku.  

2. Po zagotovilih Predsednika smo v okviru Finančnega načrta.  
3.  Vezano na pripombe spremljevalne ekipe, glede na trenutne uspehe 

majhnega naroda menim , da je spremljevalna ekipa primerna. 
4. Strinjam se s predlogom, ki pa je potrebno razmisliti po dodatnih udeležbah 

tekmovalcev v smislu nabiranja izkušenj, seveda, če je v okviru Finančnega 
načrta. Glede na bližino Obersdorfa, termina 23.2 do 7.3 in časa počitnic je še 
dovolj časa za diskusijo po dodatni udeležbi tekmovalcev.   

5. Gremo po medaljo.  



 
 

Gregor Mali ( 19.2.2021; 8:46): 
Pozdravljeni, do sklepa Odbora se vzdržim. Menim, da bi bilo dve leti pred SP v 
Planici razmišljati tudi o udeležbi ženske štafete. Da zagotovimo optimalne pogoje 
tekmovalcem, ki se potegujejo za medaljo se strinjam s spremljevalno ekipo. 

 
Tomaž Žemva ( 19.2.2021; 9:35): 
Pozdravljeni, do sklepa 24. dopisne seje Odbora za teke se VZDRŽIM. Moje mnenje 
je, da bi bilo dve leti pred SP v Planici in bližini tekmovanja, (možnost prevoza s 
kombijem) nujno potrebno razmišljati in se tudi udeležiti obeh štafetnih preizkušenj - 
moške in ženske. Tekmovalci bi s tem dobili nekaj prepotrebnih izkušenj in dodatno 
motivacijo za pripravo na naše domače SP v Planici. S spremljevalno ekipo se 
strinjam. 
 

Janez Vodičar ( 19.2.2021; 13:25): 
 

Spoštovani, s predlogom se strinjam, ker je to sprejel strokovni svet, ki naj bi 
predlog pripravil na podlagi kriterijev, le teh ne vidim v zapisu. 
Pomisleki: 
-zakaj imamo kriterije in se jih ne držimo 
-zakaj niso podrobnejše obrazložitve za tekmovalce brez kriterijev 
-zakaj tekmovalka sama odloča kje bo tekmovala, potrebna je skupna odločitev 
-zakaj toliko spremljevalcev (10), predlagam da se zmanjša 
-sredstva so najbrž tudi s tem veliko večja in predsednik je dal obvezo, da bo 
skladno s financami deloval, ne pristajam na kakršnokoli odstopanje od ciljev 
 
Predlagam, da se v marcu izvede posvet vseh trenerjev in se vprašamo »Kam in 
kako naprej«. Več pa bom prispeval na razvojno strokovni komisiji. 
 
 
 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič            Roman Beznik 

Predsednik Odbora za tek na smučeh l.r. 


