
 
Ljubljana, 2.6.2021    
 

Z A P I S N I K 
 

23. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2020/21,   
ki je bila dne 2.6.2021 z začetkom ob 19:20 uri v sejni sobi SZS na Podutiška 146 v Ljubljani. 

 
Prisotni: dr. Robert Kerštajn, Nejc Brodar, Rok Šolar, Aleš Gros, Tomaž Uršič, Rok Grilc, Luka Gostinčar, 
Andrej Špelič, Matej Šimenc, Marko Gracer, Vinko Poklukar, Domen Potočnik 
 
Opravičen: Mirko Verovšek 
 
Ostali: Jože Klemenčič 
 

Predlagani dnevni red:  
 

1. Ugotovitev  sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 22. redne seje 
3. Program dela vseh ekip v sezoni 2021/22 
4. Razno 

 
 

Ad. 1 
 

Seja je bila sklepčna. 
Ad. 2 

 
Zapisnik 22. redne seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.84: Strokovni svet je potrdil zapisnik 22. redne seje. 
 

Ad. 3 
 
V uvodu je dr. Robert Kerštajn povedal nekaj besed o seji Zbora in Odbora za teke, na katerem ni bil 
sprejet program dela ekip teka na smučeh za sezono 2021-2022, niti finančni načrt za prihodnjo sezono, 
saj je bila s strani predsednikov klubov TSK Logatec, TSK JUB Dol in TSK Triglav Kranj podana zahteva 
po sklicu strokovnega sveta in  ponovni obravnavi programa dela vseh ekip teka na smučeh s poudarkom 
na organiziranosti mladinskih ekip. Predsednik je povedal tudi, da se mu zdi popolnoma nesprejemljivo, 
da se predsedniki klubov (med katere je na zboru sodil tudi sam, kot predsednik ND Rateče-Planica), 
neposredno vtikajo v delo in odločanje strokovnega sveta in da je bil to na SZS precedens, kajti v nobeni 
drugi panogi Zbor ali Odbor ne odloča o strokovnih zadevah panoge. Seveda ima Zbor ali Odbor možnost 
strokovnemu svetu naložiti ponovno obravnavo določenega gradiva, vendar je bil način, ki so se ga na 
Zboru posluževali nekateri predsedniki popolnoma napačen in žaljiv. Prav tako ni bilo res, da nekateri 
trenerji na prejšnji seji strokovnega sveta niso bili slišani. Poslušali smo argumente vseh trenerjev, je pa 
bilo potrebno, po 3 urni razpravi, sprejeti določene sklepe. Sklepi so bili argumentirani in sprejeti z večino 
glasov, trenerji omenjenih klubov, pa so preko predsednikov klubov, ki so imeli na Zboru večino, izsilili 
novo sejo strokovnega sveta, kjer se bo omenjena problematika ponovno obravnavala. Predsednik je še 
poudaril, da ni problem, da se je danes še enkrat sestal strokovni svet, da je prepričan, da se bomo 



 
dogovorili tako, da bo za vse trenerje sprejemljivo in predvsem, da bo tudi vsebinsko in strokovno 
utemeljeno, samo način do katerega je to prišlo je bil napačen. 
Marko Gracer je povedal, da se tudi njemu zdi vmešavanje predsednikov klubov v delo strokovnega sveta 
nesprejemljivo. Danes smo tukaj zato, da se še enkrat pogovorimo o vsebinskem delu vseh ekip in 
dosežemo skupno odločitev, ki jo bodo podprli vsi trenerji. 
 
Predlog programa dela vseh ekip teka na smučeh v sezoni 2021/22 so vabljeni prejeli v gradivu za 
sestanek. 
Po razpravi vseh prisotnih, kjer smo se dogovorili tudi o vsebinskem delu priprav, sodelovanju DPNC 
tekmovalcev z A-mladinsko ekipo, treningov in kampov posameznih ekip sta bila soglasno, torej s strani 
vseh prisotnih trenerjev, sprejeta naslednja sklepa: 
 
Sklep št.85: Glavni trener a reprezentance Nejc Brodar mora dopolniti načrt dela s tekmovalnimi 
cilji posameznikov za sezono 2020/2021. Prav tako naj trener DPNC v svojem poročilu dopolni 
statuse tekmovalcev, da ne bo napisano samo npr. ''zdrav''. 
 
Sklep št.86: Po dolgi in konstruktivni debati vseh trenerjev je Strokovni svet je potrdil sestavo 
mladinskih ekip, ki se poimenujejo A-mladinska ekipa, DPNC-mlajši in DPNC-starejši (B-mladinske 
ekipe ni več) ter za glavnega trenerja DPNC ekip potrdil Toma Uršiča za njegovega pomočnika pa 
Korolkovič Volodjo: 
 

- A mladinska ekipa: 1. Mazi Jamnik Hana 

2. Mali Klara 
3. Medja Lucija 
4. Ljubič Nika 
5. Gros Anže 
6. Karničar Izidor 
7. Mulej Jošt 
8. Peček Atila 

Spremljevalna ekipa:  v načrtu dela A mlad. ekipe se opredeli vloge sodelavcev in sicer: 
V.Fabjan se opredeli kot pomočnica/svetovalka, občasno je na voljo tudi mlajšim tekmovalcem. 
A. Gros in R. Grilc sta  serviserja COC/pomočnika, občasno. Do konca oktobra se poišče tudi 
glavnega serviserja za potrebe vseh ekip na tekmovanjih COC. 
 

- DPNC (mlajši) 1. Mali Tjaša 

2. Katrašnik Manca 
3. Repe Mina 
4. Novotna Anja 
5. Kejžar Neža 
 

- DPNC (starejši) 1. Šepič Zala 2003 

2. Močnik Eva 2003 
3. Janežič Tia 2004 
4. Kričaj Anamarija 2004 
5. Hudelja Rebeka 2004 
6. Bogataj Anže 2002 
7. Štern Nejc 2003 



 
8. Meglič Matic 2003 
9. Močnik Martin 2003 
10. Marinko Matevž 2003 
11. Marinšek Mark 2004 
12. Peček Andor 2004 

 
Ad. 4 

 
Pod točko razno so bile podane naslednje informacije: 
 
Klemenčič: Potrebne informacije za priprave OKS-a za kandidate EYOF 2022. 
Gracer: Priprava kandidature na evropska sredstva Erasmus-šport. 
 
 
Sestanek je bil končan ob 21:35 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič             dr. Robert Kerštajn 

   predsednik strokovnega sveta 


