
 
Ljubljana, 17.02.2021    
 

Z A P I S N I K 
 

20. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2020/21,   
ki je bila dne 22.1.2021 z začetkom ob 19:00 uri po aplikaciji zoom.us. 

 
Prisotni: dr.Robert Kerštajn, Nejc Brodar, Rok Šolar, Matija Rimahazi, Aleš Gros, Tomaž Uršič, Rok Grilc, 
Luka Gostinčar, Vinko Poklukar, Jure Čebokli, Andrej Špelič, Matej Šimenc, Marko Gracer, Milan Bogataj 
 
Ostali: Roman Beznik, Jože Klemenčič 
 

Predlagani dnevni red:  
 

1. Ugotovitev  sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 19. redne seje 
3. Predlog sestave ekipe za nastop na SP Oberstdorf 2021 
4. Kriteriji za oblikovanje ekipe DPNC Kranj. 
5. Razno 

 
Ad. 1 

 
Seja je bila sklepčna. 

Ad. 2 
 
Zapisnik 19. redne seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.74: Strokovni svet je potrdil zapisnika 19. redne seje. 
 

Ad. 3 
 
Nejc Brodar je predstavil predlog sestave ekipe za nastop na SP 2021 v Oberstdorfu: 
 

Punce:  Lampič Anamarija – izpolnjen kriterij 
  Urevc Eva – izpolnjen kriterij 
  Mandeljc Anja – kandidatka za nastop na distanci 
 

Fantje:  Črv Vili – izpolnjen kriterij 
Lampič Janez – delno izpolnjen kriterij 

  Črv Benjamin – rezerva za team sprint kandidat za nastop na distanci 
 
Spremstvo: Gracer Marko - vodja 

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



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

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

- Gros: Kot osebni trener Hane jo predlagam kot tretjo tekmovalko 

- Špelič: Predlagam Anito Klemenčič kot tretjo tekmovalko za tekmo v sprintu in Anjo Mandeljc. 

- Beznik: Za vsakega predlaganega kandidata je potrebna obrazložitev rezultatov. Ali je 

predlagana ekipa v skladu s finančnim planom. 

- Gracer: Brez Ane v štafeti nismo konkurenčni. Ne strinjam se z razmišljanjem o primerjanju 

mladincev in članov. 

- Rimahazi: Ne moremo primerjati rezultatov Hane in Anje. Podpiram predlog sestave ekip, kot jo 

je predlagal Brodar. 

- Šimenc: Kaj je razlog, da Ana naj ne bi nastopila v štafeti? Strinjam se, da moški nastopijo tudi 

na distanci. 

- Poklukar: Ni potrebe za nastop tretjega člana. Spremljevalna ekipa je prevelika. 

- Grilc: Beno je predlagan kot rezerva za team sprint. Zakaj ne bo nihče od vodstva SZS prisoten 

na prvenstvu? 

- Brodar: Beno je prva rezerva in se mu omogoči nastop tudi na 15 km prosto. V spremljevalni 

ekipi se odpovedujem Gostinčarju, kateri je bil predlagan kot pomoč servisni ekipi. 

- Uršič: Sezona je posebna in Beno je bil prisiljen nastopati doma, kjer je prikazal nekaj dobrih 

nastopov. 

 
Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.75: Strokovni svet je potrdil naslednjo sestavo ekipe za nastop na SP Oberstdorf 2021: 
 

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

  Mandeljc Anja – TSK Triglav Kranj 
 

Fantje:  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 



 
 
Obrazložitev glasovanja: 
 
Sestava dekleta: soglasno 
Sestava fantje: 4 proti ( Poklukar, Špelič, Gracer, Gros ) 
Sestava spremstva: 3 proti ( Šimenc, Gostinčar, Rimahazi ) 
 

Ad. 4 
 
Tomaž Uršič je predstavil osnutek kriterijev za delovanje DPNC Kranj z naslednjimi poudarki: 

- Trenutno stanje je 12 oseb – več kot to ni možno delovanje 

- »Porodne« težave na začetku projekta 

- Začetek marca je vpisni rok za GFP in ostale srednje šole 

- Meseca maja pregledamo spiske kandidatov in naredimo selekcijo 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 

- Gracer: perspektivnost učenca je zelo pomembna pri uvrščanju v sistem 

- Špelič: Poudarek 1 in 2 letnika pred 3 in 4 letnikom 

 
Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 

 
Sklep št.76: Strokovni svet se je seznanil s predlaganimi kriteriji za uvrščanje v sistem DPNC 
Kranj – tek na smučeh. 

 
 

Ad. 5 
 
Pod točko razno so bile podane naslednje informacije: 
 
Klemenčič 

- Tekmovalni koledar v nadaljevanju sezone, glede na nove ukrepe COVID-19. 

- Članstvo trenerjev v Modrikartici 

Gros:  
- Problematika sodelovanja servisne ekipe WC in servisne ekipe COC. 

 
Sestanek je bil končan ob 21:20 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič             dr. Robert Kerštajn 

   predsednik strokovnega sveta 


