
 
Ljubljana, 09.04.2021    
 

Z A P I S N I K 
 

21. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2020/21,   
ki je bila dne 9.4.2021 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, Andrej Špelič, Matej Šimenc, Marko Gracer, Milan Bogataj, Domen 
Potočnik, Rok Bremec 
 
Ostali: Roman Beznik, Jože Klemenčič 
 

Predlagani dnevni red:  
 

1. Ugotovitev  sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 20. redne seje 
3. Poročilo o delu vseh ekip v sezoni 2020/21 
4. Razno 

 
 

Ad. 1 
 

Seja je bila sklepčna. 
Ad. 2 

 
Zapisnik 20. redne seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.77: Strokovni svet je potrdil zapisnik 20. redne seje. 
 

Ad. 3 
 
V uvodu je Robert Kerštajn podal poročilo o sestanku ožjega strokovnega sveta, na katerem so bila 
podrobno analizirana poročila posamezne reprezentančne selekcije z naslednjimi poudarki: 

- Zaradi COVID situacije zelo nenavadna sezona 

- Dobro izveden tekmovalni koledar domačih tekmovanj glede na situacijo 

- Odlična sezona z osvojenima dvema medaljama na SP v Oberstdorfu. 

 
Poročilo o delu vseh ekip teka na smučeh v sezoni 2020/21, katerega so vabljeni prejeli v gradivu, so 
dodatno pojasnili: 
 

Nejc Brodar – A ekipa 
- V sezono vstopili zelo finančno negotovo, zato v maju in juniju samo dnevni treningi 

- Glede na sprejet program so bili izvedene vse predvidene priprave. 

- Zahvala Fakulteti za šport za izvedbo višnskih priprav v Planici. 

- Poškodba Mihe Šimenca – posledično izgubljena sezona 



 
- V sezoni samo dve okužbe pri spremljevalni ekipi, zato smo sezono lahko, glede na situacijo, 

izpeljali brez težav. 

- Doseženi rezultati bodo z velikimi črkami zapisani v tekaško zgodovino. 

- Odločitev Luke Markuna za zaključek kariere 

 
Matija Rimahazi – B ekipa 

- Zelo malo skupnih priprav, vse na bazi dnevnih treningov. 

- Zdravstvene težave Miha Jan, Miha Ličef, Anita Klemenčič 

- Kariero zaključujeta Andrej Jenko in Benjamin Črv 

- Tekmovalci pogrešali več poletnih priprav in premalo sodelovanja z A ekipo. 

 
Marko Gracer – Mladinska ekipa 

- Vključenih 12 tekmovalcev 

- Program je vključeval samo 15 dni skupnih priprav, vse ostalo po sistemu 5 dnevnih treningov na 

teden 

- Zdravstvene težave Matej Mandeljc in Jošt Mulej 

- Ekstremne razmere so vzrok za nekaj slabše rezultate na MSP 2021. 

- Zahvala servisni ekipi za voluntersko delo v sezoni. 

- Pozitivno sedelovanje Vesne Fabjan v ekipi. 

 
Tomaž Uršič - DPNC ekipa 

- Zaradi COVID razmer, ni bilo možno programa izvajati v Kranju 

- V zelo nehomogeni ekipi je bilo skozi sezono do 12 tekmovalcev – lk. 

- Treninge sem izvajal na Rogli, Logatcu in Kranju. 

- Nekaj zdravstvenih težav v ekipi 

- Tekmovalci pogrešali bazične priprave na snegu 

- Ana Smole in Jana Beguš, naj bi zaključili športno pot 

- Želimo si začetek nastanka nordijskega centra v Kranju 

 
Roman Beznik – predsednik 

- Specifična in finančno zahtevna sezona 

- Zahvala vsem za izpeljavo programa v teh razmerah 

- Velike aktivnosti na iskanju novih sponzorjev za boljše pogoje v prihajajoči sezoni 

- Z razumevanjem situacije in sodelovanjem vseh, bomo smučarskitek postavili na višji nivo. 

-  

V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
- Špelič: Sara Jazbec ni bila zadovoljna s rezultati v sezoni in ne želim, da še kakšnega 

tekmovalca izgubimo. Želi kakšno spremembo v novi sezoni. 

- Gracer: zaradi COVID-a je izgubila skoraj cel januar, kar se pozna na doseženih rezultatih. 

- Grilc: Kakšna je situacija z Janezom Lampičem: 

- Brodar: Zadnja informacija se tehnica nagiba v nadaljevanje kariere. Poteka postopek zaposlitve 

v MO. 

- Šimenc: Zakaj tekmovalci izpuščajo domače tekme? Tekmovalci si morajo želeti tekmovati. 

Kritika na sodelovanje SZS s klubi. Kritika gre na servis COC na tekmi na Pokljuki.  



 
- Gracer: Mogoče v prihodnosti tudi evalvacija sezone s klubskimi trenerji. Nastopi mladincev na 

domačih tekmah so v domeni klubskih trenerjev. Na COC Pokljuki je bil problem servisa, ki je 

moral skrbeti za pripravo smuči vsaj 15 tekmovalcev. 

- Gros, Grilc: Kdor je želel, smo mu posredovali informacije o mažah. Predlagam, da se na 

naslednjih domačih mednarodnih tekmah v dnevih pred tekmovanji doseže dogovor o poteku 

dela na tekmovanju. 

- Beznik: Za sodelovanje sta vedno potrebna dva in tudi klubski trenerji ste tisti, ki lahko dajete 

pobude. 

- Poklukar: Čestitke za dosežene medalje. Potreben je razmislek o rezultatih fantov na tekmah 

distance. Škoda poškodbe za Ličefa. Tudi pri mladincih so težave na tekmah distance, pohvala 

pa Hani za dosežene rezultate. Zahvala predsedniku Bezniku za njegovo delo v pretekli sezoni. 

Brez profesionalnih klubskih trenerjev tudi reprezentančnih tekmovalcev ne bo. 

 
Sklep št.78: Strokovni svet se je seznanil s poročilo o delu vseh ekip panoge tek na smučeh v 
sezoni 2020/2021. 
 

 
Ad. 4 

 
Pod točko razno so bile podane naslednje informacije: 
 
Klemenčič: 

- Rok za oddajo predlogov za registracijo in kategorizacijo tekmovalcev je ponedeljek, 19.4.2021 

- Priprave EYOF ekipe v organizaciji OKS-a 

Gros: 15.8.2021 predvidena tekma na rolkah v Ljubljani. 
Rimahazi: V Planici bodo ta vikend urejene tekaške proge 

Gracer: SS naj bi se sestal do konca aprila za sestavo ekip v novi sezoni. 
 
 
 
 
Sestanek je bil končan ob 20:50 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič             dr. Robert Kerštajn 

   predsednik strokovnega sveta 


