
 
STROKOVNI SVET ZA TEK NA SMUČEH  
 
Ljubljana, 11.1.2022 
 

ZAPISNIK 
 

25. dopisne seje Strokovnega sveta za tek na smučeh, ki je potekala do 11.01.2022 do 14:00 
ure. 
 
Glasovali so: dr.Robert Kerštajn, Vinko Poklukar, Aleš Gros, Andrej Špelič, Tomo Uršič, Marko 
Gracer, Rok Grilc, Nejc Brodar, Matej Šimenc, Domen Potočnik, Luka Gostinčar 
 
Niso glasovali: Vladimir Korolkevič, Rok Bremec 
 
Seje je bila sklepčna – glasovalo je 11 članov. 
 
Dnevni red: 1. Predlog sestave ekipe za nastop na ZOI 2022. 
 

1.točka 
 
Postopek izbire udeležencev ZOI Peking 2022: 
 
Trenutno imamo kvoto 6 deklet in 3 fante. 16.1.2022 bo FIS objavila nove, dokončne kvote. 
V duhu organizacije svetovnega prvenstva 2023 predlagamo številčnejšo ekipo. 
 
Predlagamo nastop 4 fantov in  5 deklet. 
 
Ker so tekme svetovnega pokala v Franciji ( 3 tekme ), 14 - 16.1.2022 in v Planici ( 2 tekmi ), 
21.-23.1.2022 odpovedane, predlagamo Strokovnemu svetu za vrhunski šport pri OKS, da 
dokončen seznam posredujemo po tekmovanju COC pokala, ki bo 22. – 23.1.2022 
v  Oberstdorfu v Nemčiji. Ob tem prosimo, da se kot kriteriji upoštevajo tudi tekmovanja COC 
pokala. 
 
Predlagani spisek je sestavljen na naslednji osnovi: 
 
- uvrstitve WC do 16. mesta (Anamarija Lampič, Eva Urevc) 
- uvrstitve WC do 30.mesta (Vili Črv) 
- Team sprint do 12. mesta (Miha Šimenc) 
- Izpolnjena norma lani in rezerva za team sprint, v kolikor dobro nastopi v Oberstdorfu (COC) 
in izpolni kriterij za WC to je uvrstitev do 15.mesta(Janez Lampič) 
- 37. mesto (1/2 uvrščenih na tekmah WC za mlade športnike do 25.let (Anja Mandeljc)  
- 12.mesto COC/primerljivo z uvrstitvijo na tekmah WC do 40.mesta, kar je 1/2 uvrščenih na 
tekmah WC (Miha Ličef),  
- Kandidatke za popolnitev ekipe so še Neža Žerjav, Anita Klemenčič in Hana Mazi Jamnik, v 
kolikor bi zaradi odpadlih tekem WC, izpolnile norme za nastop na tekmah COC in sicer bi se 
na COC pokalu v Oberstdorfu uvrstile do 10. mesta  absolutno. 
- Spremstvo je po vrstnem redu pomembnosti udeležbe, kar pomeni ob 9 tekmovalcih 
predvidenih  vsaj 9 spremljevalcev 



 
 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 
- Poklukar: Z ekipo za OI se ne strinjam. Imam občutek, da so nekateri napisani 

tekmovalci že prenehali s tekom na smučeh - Janez Lampič. Tisti trener, ki predlaga 
tekmovalce brez trenutne vrhunske forme naj s svojim premoženjem krije stroške nastale 
na OI. Naj vas opomnim, da gre za OI in ne za pokal COC. Prav tako je preveliko število 
spremljevalne ekipe. Ta trenutek sta vrhunskega rezultata sposobni le dve tekmovalki. 
Za ti dve tekmovalki je potrebno poskrbeti, ostali tekmovalci in trenerji naj ostanejo 
doma, trenirajo, se pripravljajo na prihajajoče SP in med tem osvojijo kakšno zmago na 
slovenskem pokalu in pokalu COC. Ker imamo organizacijo SP 2023 še ne pomeni, da 
mora oditi na OI vse kar leze in gre, občasno pa tudi teče. Za vse rezultate na 
tekmovanjih, uspešne in neuspešne, odgovarjajo reprezentančni trenerji. 

 

- Gros: S predlogom se načeloma strinjam, s tem da bi Hano Mazi Jamnik izvzel iz 
kandidatne liste, ker je njen cilj MSP na Norveškem in bi ji nastop na ZOI samo pokvaril 
dosego cilja sezone. Sem pa osebno mnenja, da je treba paziti  potencialne talente na 
distanci, da ne gredo prehitro na največje tekme. Najprej je treba osvojiti medalje na nižjih 
nivojih, predno jih spustimo na svetovna prvenstva ali zimske olimpijske igre.  

 
- Špelič: S predlogom se načeloma strinjam, kar se tiče Hane Mazi se strinjam absolutno 

tudi z mnenjem Aleša Grosa. Pri dekletih menim, da naj šteje za popolnitev ekipe najboljša 
uvrstitev na omenjenem tekmovanju COC (Oberstdorf) ne glede na disciplino oz. glede na 
to za OI stavimo največ na ekipni sprint je mogoče smiselno dati prednost rezervi za sprint. 
Kar se tiče fantov pa ima normo Vili potem je pa tako, da ima letos Lampic boljšo uvrstitev 
wc kot  Šimenc in Ličef. Tako, da naj se tudi oni pomerijo med sabo. Kdor se tekmovanja 
ne udeleži tako pri puncah kot pri fantih naj avtomatsko izpade. Izjema so tekmovalci z že 
potrjenimi normami (Ana, Eva in Vili). Tako je moje mnenje.  

 
- Potočnik: se strinjam s predlogom. Je pa zanimivo, da Aleš, ki je klubski in predvidevam 

da tudi reprezentančni trener od Hane ne ve, da je predlagana v ekipo. In jo potem mora 
tukaj umakniti s seznama. Naslednjič bi bilo smiselno, da se reprezentančni trenerji skupaj 
dogovorite in potem pošljete predloge. Še vprašanje, če tekme v Oberstdorfu odpovejo. 
Potem se bo najbrž naredilo 2 pregledni v Planici? 

-  
 
SKLEP št.92: Strokovni svet podpira predlagani postopek imenovanja ekipe za nastop na ZOI 
Peking 2022. 
 
 

Sklep je bil sprejet z 10 glasovi ZA  in 1 glasom PROTI ( Vinko Poklukar ). 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič               dr. Robert Kerštajn, predsednik l.r. 


