
 
Ljubljana, 13.04.2022   
 

Z A P I S N I K 
 

28. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2021/22,   
ki je bila dne 13.4.2022 z začetkom ob 12:00 uri v sejni sobi SZS. 

 
Prisotni: dr.Robert Kerštajn, Nejc Brodar, Tomaž Uršič, Rok Grilc, Vinko Poklukar, Andrej Špelič, Matej 
Šimenc, Marko Gracer, Domen Potočnik, Vladimir Korolkevič, Klemen Avbelj 
 
Opravičeno odsoten: Aleš Gros 
 
Ostali: Jože Klemenčič 
 

Predlagani dnevni red:  
 

1. Ugotovitev  sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnikov 24. redne, ter 25, 26, in 27 dopisne seje 
3. Poročilo vsek ekip teka na smučeh za sezono 2021/2022 

4. Razno 

 
 

Ad. 1 
 

Seja je bila sklepčna. 
Ad. 2 

 
Zapisnike 24. redne, ter 25, 26, in 27. dopisne seje, so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.95: Strokovni svet je potrdil zapisnike 24. redne, ter 25, 26, in 27. dopisne seje. 
 

Ad. 3 
 
Poročilo o delu vseh ekip teka na smučeh v sezoni 2021/22, katerega so vabljeni prejeli v gradivu, so 
dodatno pojasnili: 
 
Nejc Brodar – A ekipa 

- Zamenjava Šolarja z Grilcem v trenerski ekipi in Šretra namesto Bialeka v servisni ekipi. Dodatno 

še Favre za klasične tekme za Anamarijo. 

- Boštjan Klavžar je skrbel za Ano in Janeza Lampiča. 

- Glede na sprejet program so bili izvedene vse predvidene priprave s povdarkom treninga na 

višini ( Rogla, Val Senales, Livigno, Misurina ) 

- Opravljeni tudi vsa predvidena testiranja na terenu in fakulteti. 

- Veliko priprav skupaj s A – COC ekipo. 

- Odpoved 3 vikendov tekmovanj za svetovni pokal. 

- Nisem dobil poročila Boštjana za Ano in Janeza 



 
- Eva, tudi zaradi 30 dni bolezni, nastopila na samo 9 tekem. 

- Osnovni tekmovalni cilji so izpolnjeni samo pri Ani. 

- Visoka pričakovanja na ZOI se niso uresničila, kljub najštevilčnejši ekipi v zgodovini. 

- Pogrešal sem več samoiniciativnosti tekmovalcev za svojo osebno rast. 

- Imeli smo dovolj finančnih sredstev za predviden program dela A ekipe. 

 
Rok Grilc – A COC ekipa 

- Do jeseni je ekipo vodil Rok Šolar 

- Priprave, treningi izvedena po planu. 

- Večina priprav izvedenih skupaj z A ekipo. 

- Veliko bolezni in korone tudi v tekmovalnem obdobju. 

- Tekmovalni cilji so bili na ravni ekipe samo delno izpolnjeni. 

- Miha Jan je po sezoni zaključil svojo športno kariero, saj je imel v zadnjih treh sezonah veliko 

zdravstvenih težav. 

- Skupaj s tekmovalci opravljena evalvacija dela v sezoni. 

 
Marko Gracer – Mladinska ekipa 

- Vključenih 8 tekmovalcev, dve ( Lucija, Nika ) sta trenirali v klubih. Dodana sta bila 2 tekmovalca 

ekipe U23 ( Korošec in Gal Gros ). 

- Opravljene vse začrtane priprave in dnevni treningi. 

- Trening v Livigno je bil opravljen skupaj z B ekipo. 

- Resne težave z zdravjem Gal Gros ( zaključuje s kariero ) in Jošt Mulej. 

- Tekmovalni cilji so bili delno izpolnjeni. 

- Rezultati na MSP niso bili zadovoljivi. 

- V ekipnih nastopih so naši tekmovalci zelo neizkušeni. 

- Skupaj s tekmovalci opravljena evalvacija dela v sezoni. 

 
Tomaž Uršič, Vladimir Korolkevič - DPNC ekipa 

- 3 leto delovanja, vključenih 14 tekmovalcev. Ekipa razdeljena na mlajšo in starejšo ekipo 

- Priključitev Volodje kot trenerja starejše ekipe. Za prevoze sta na voljo 2 kombija. 

- Prva sezona, ko je trening uspešno potekal vzporedno s šolanjem. 

- Izvedenih nekaj tudi samoplačniških priprav. 

- Izvedeni 4 kampi za U16 in U18 tekmovalce 

- Rezultati na EYOF 2022 so bili na nižjem nivoju, kot v preteklosti. 

- Skupaj s tekmovalci opravljena evalvacija dela v sezoni. 

- Poskus uskladitve ciklizacije z ostalimi ekipami. 

- Poskus povečanja obsega treninga za to generacijo tekmovalcev 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
 

- Volodja: Zanima me število ( 12 dni ) višinskega treninga s poudarkom na treningu od 4 dneva 

naprej. Ali se je po teh dneh vrednost hemoglobina spremenila? Kakšne oblike treninga na 

preprogi ste opravili? 



 
- Gracer: Problem kako individualce združiti v ekipno delo. Kako naučiti tekmovalce postaviti ekipo 

pred sebe. Veliko težav zaradi izjave Ane na olimpijadi glede na smuči Fischer.  

- Potočnik: Kako je bilo s prisotnostjo Eve na skupnih pripravah in dnevnih treningih? 

- Gracer: Problem z Evo glede na njeno samovoljo pri sponzorjih in treningih. 

- Poklukar: Prevzamem pobudo za organizacijo srečanja Eva, Marko Gracer in sam. 

- Šimenc: Spraševati tekmovalce je neproduktivno, saj sami ne vedo kaj bi radi. Status Neže je 

nedorečen. 

- Gracer: Veliko tekmovalcev ima željo sodelovanja s psihologom. Postavlja se vprašanje, kdaj je 

to sploh smiselno, saj ni možnosti, da to omogočimo vsem. 

- Poklukar: Lucija je trenirala v klubu in se udeleževala priprav ekipe. Žal ni bila v formi na MSP-ju. 

- Avbelj: Nika je imela velike težave s hrbtom, za to je izpustila veliko tekem. Sedaj še vedno 

poteka njena rehabilitacija. 

- Šimenc: Kako je lahko Ažbe treniral skupaj z mladinsko ekipo? Sam sem imel zato težave z 

Andorjem. Kako je možna udeležba Lovrenca Karničarja na pripravah v Livigno. 

- Poklukar: Potrebna je pomoč klubom za delovanje. 

 
Sklep št.96: Strokovni svet se je seznanil s poročilom o delu vseh ekip panoge tek na smučeh v 
sezoni 2021/2022. 
 

Ad. 4 
 
Pod točko razno so bile podane naslednje informacije: 
 
Klemenčič: 

- Seznanitev s predlogov poenotenja dolžin prog za moške in ženske. 

- Prošnja za oddajo predlogov za registracijo in kategorizacijo tekmovalcev 

Gracer: 
- Posvet o strategiji razvoja panoge tek na smučeh bo 21. – 22.4.2022. 

 
 
Sestanek je bil končan ob 16:30 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič             dr. Robert Kerštajn 

   predsednik strokovnega sveta 


