
 
Ljubljana, 8.11.2021    
 

Z A P I S N I K 
 

24. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2020/21,   
ki je bila dne 8.11.2021 z začetkom ob 18:00 uri v sejni sobi SZS na Podutiška 146 v Ljubljani. 

 
Prisotni: dr. Robert Kerštajn, Nejc Brodar, Rok Šolar, Tomaž Uršič, Rok Grilc, Luka Gostinčar, Andrej 
Špelič, Matej Šimenc, Marko Gracer, Vinko Poklukar, Vladimir Korolkevič, Mirko Verovšek, Aleš Gros ( 
on-line ) 
 
 
Ostali: Jože Klemenčič 
 

Predlagani dnevni red:  
 

1. Ugotovitev  sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 23. redne seje 
3. Kratka poročila po selekcijah 

4. Kriteriji za tekmovalno sezono 2021/22  
5. Koledar tekmovanj za sezono 2021/22 
6. Delovanje servisne A ekipe za sezono 2021/22 
7. Razno 

 
 

Ad. 1 
 

Seja je bila sklepčna. 
Ad. 2 

 
Zapisnik 23. redne seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.87: Strokovni svet je potrdil zapisnik 23. redne seje. 
 

Ad. 3 
 
Poročilo o delu ekip teka na smučeh v dosedanjem poteku sezone 2021/22, so pojasnili: 
 
Nejc Brodar – A ekipa 
- Poletne priprave izvedene skupaj z B ekipo 
- Brez poškodb in bolezni 
- Dobro sodelovanje ob zamenjavi Roka Šolarja z Rokom Grilcem 
- Nadaljevanje priprav v Beitostolenu na Norveškem 
- Na prvih tekmovanjih na WC bodo nastopili Ana, Eva, Janez in Miha 
- Glede na rezultate tekmovanj v Ruki se bomo odločili za nastope na štefeti v Lillehammru. 
 
Rok Šolar in Rok Grilc – ACOC in B ekipa 



 
- B ekipa z nekaj manj dni skupnih priprav od A COC ekipe – izvedeno po sprejetem planu. 
- Dnevni treningi so potekali 3 krat tedensko v terminih, ko so bili športniki doma. 
- Od sredine septembra delo nadaljuje Rok Grilc 
- Miha Jan – operacija slepiča 
- Nadaljevanje priprav v Livignu 
 
Marko Gracer – Mladinska ekipa 
- Programi potekajo brez težav. 
- Niso bili izvedeni terenski testi v oktobru – razlog viroza v celotni ekipi. 
- Težave najstarejših ob začetku študijskega leta 
- Zadnje priprave bodo v Livignu 
 
Tomo Uršič – DPNC 
- V programu je 14 tekmovalcev in občasno Nejc Štern. 
- Pomoč Korolkeviča pri delu 
- Na zadnjih pripravah v Planici zelo pozitivno vzdušje 
- Dodatno izveden gorski tek v Medvodah 
- Načrtovane snežne priprave na Pokljuki. 
 
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št.88: Strokovni svet se je seznanil s poročilom o delu vseh ekip teka na smučeh v 
dosedanjem delu sezone. 
 

Ad. 4 
 
Kriterije za nastopanje na mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2021/22, so vabljeni prejeli v gradivu za 
sejo. 
 V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 

Poklukar: Kaj bo s tekmovalci, ki ne bodo zadovoljivo nastopali na tekmovanjih WC 
Brodar: Glavni cilj bo izpolnjevanje norm za nastop na ZOI 2022. Ostaja odprto vprašanje 
smiselnosti nastopa ženske štafete na tekmi WC v Lillehammer. 
Šimenc: Koliko fantov in koliko punc bo v ekipi na tekmah COC. 
Gracer: Zvišanje kriterija za nastop na COC 
Uršič: V kriterijih za EYOF se spremeni tehnika teka na tekmi 15.1.2022 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št.89: Strokovni svet je potrdil Kriterije za nastopanje na mednarodnih tekmovanjih v 
sezoni 2021/2022. 
 
 
 
 

Ad. 5 
 
Tekmovalni koledar za sezono 2021/22, katerega so vabljeni prejeli v gradivu za sejo, je dodatno 
predstavil Jože Klemenčič. 
 



 
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št.90: Strokovni svet se je seznanil s predlogom tekmovalnega koledarja za sezono 
2021/2022. 
 
 
 

Ad. 6 
 
Problematiko delovanja servisne ekipe z tekmovanja WC je predstavil Marko Gracer z naslednjimi 
poudarki: 
 

- Težave s Bialekom, kjub poplačilu vseh obveznosti se je končalo. 
- Nov serviser Radek Šretr ( Češka ). Sklenjen dogovor za eno leto z možnostjo podaljšanja. 
- Klavžar - Ana predlagata Italijana Sergio Favre, katerega bi uporabili na klasičnih tekmah WC 
in ZOI. 
-  
 
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji: 
 
Sklep št.91: Strokovni svet se je seznanil s problematiko delovanja servisne ekipe. 
 
 

Ad. 6 
 
Pod točko razno so bile podane naslednje informacije: 
 
Gracer:  

- Možnost izvedbe ZOOM strokovnega seminarja s Torvikom. 
- Objavljen tečaj ZUTS za učitelj 2. 

 
Klemenčič:   

- Širši seznam kandidatov za udeležbo na EYOF 2022. 
- Kriteriji za ZOI 2022 
- Univerziada 
 

 
 
Sestanek je bil končan ob 21:35 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič             dr. Robert Kerštajn 

   predsednik strokovnega sveta 


