
 
ODBOR ZA TEK NA SMUČEH  
 

Ljubljana, 16.5.2022 
 

ZAPISNIK 
 

1. seje Odbora za tek na smučeh, ki je bila 16.5.2022 z začetkom ob 19:00 uri v sejni sobi 
SZS, Podutiška 146 v Ljubljani. 
 
Prisotni člani: Roman Beznik – predsednik, Vinko Poklukar, Robert Kerštajn, Srečo Barbič, 
Viktor Vauhnik, Tomaž Žemva, Marko Gracer, Janez Štern 
 
Odsotni člani: Marjan Jelenko 
 
Opravičeno odsoten: Pavlič David 
 
Ostali prisotni: Jože Klemenčič, Vesna Fabjan 
 
Odbor je sklepčen. 
 
Predlagani dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Potrditev predsednika Strokovnega sveta panoge 
3. Potrditev članov Strokovnega sveta panoge, 
4. Potrditev predsednika Komisije za tekmovalni sistem in objekte 
5. Potrditev predsednika Razvojne strokovne komisije 
6. Potrditev sestave ekip teka na smučeh 
7. Razno 
 

AD 1/ 
 
Sklep št.1: Potrdi se sklepčnost seje in predlagani dnevni red. 
 
AD2/ 
 
Vodja panoge tek na smučeh Vesna Fabjan je za predsednika Strokovnega sveta panoge tek 
na smučeh predlagala dr. Roberta Kerštajna. 
 
V kratki razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
Poklukar: Podpiram predlog, saj je dobro vodil strokovni svet že v preteklem obdobju. 
Vauhnik: Podpiram predlog s pripombo, da je Odbor izvršilni organ Zbora, kar v pretekli sezoni 
ni delovalo. 
Beznik: Danes je ustanovna seja, kjer bomo začeli delovati v novem olimpijskem obdobju. 
Pripravlja se posodobitev Statuta zveze, na kar se vežejo tudi vsi poslovniki panog. 
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 



 
Sklep št.2: Odbor je soglasno potrdil Roberta Kerštajna za predsednika Strokovnega 
sveta panoge tek na smučeh za obdobje 2022- 2026. 
 
AD3/ 
 
Predsednik Strokovnega sveta panoge tek na smučeh dr. Robert Kerštajn je za člane 
strokovnega sveta panoge v sezoni 2022/2023 predlagal naslednje člane: 
 

- Dr. Robert Kerštajn - predsednik 

- Ola Vigen Hattestad - trener A ekipe 

- Nejc Brodar  - pomočnik A ekipa 

- Marko Gracer  - trener B in U23 ekipa 

- Rok Grilc  - trener B in U23 ekipe 

- Vladimir Korolkevič - trener U20 ekipe 

- Aleš Gros  - trener U20 ekipe 

- Tomaž Uršič  - trener DPNC 

- Vesna Fabjan  - vodja panoge 

- Mirko Verovšek - predstavnik ZUTS 

- Erik Raduha  - trener ND Rateče Planica 

- Domen Potočnik - trener ŠD Gorje 

- Vinko Poklukar - trener TSK Bled 

- Rok Bremec  - trener SD Bohinj 

- Andrej Špelič  - trener TSK Triglav Kranj 

- Matej Šimenc  - trener TSK Logatec 

- Luka Gostinčar - trener TSK JUB Dol 

- Janez Štern  - trener ŠD OKTAN Koroška 

 
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.3: Odbor je potrdil predlagano sestavo Strokovnega sveta panoge tek na 
smučeh za sezono 2022/2023. 
 
AD4/ 
 
Vodja panoge tek na smučeh Vesna Fabjan je za predsednika Komisije za tekmovalni sistem 
in objekte panoge tek na smučeh predlagala Uroša Ponikvarja: 
 
V kratki razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
Poklukar: Predlagam, da Ponikvar popravi proge v Planici, da bodo bolj odgovarjale našim 
tekmovalcem. 
Gracer: Pobude so bile poslane Ponikvarju, vendar te spremembe niso upoštevane v zadnjem 
predlogu.  
Vodičar: Ne razumem, da se ne da upoštevati pripomb. 
 
Po razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 



 
Sklep št.4: Odbor je potrdil Uroša Ponikvarja za predsednika Komisije za tekmovalni 
sistem in objekte panoge tek na smučeh za obdobje 2022- 2026. 
 
AD5/ 
 
Predsednik Roman Beznik je za predsednika Razvojne strokovne komisije panoge tek na 
smučeh predlagal Marka Gracerja z željo, da bo Komisija podajala Odboru predloge v kakšni 
smeri naj se razvija panoga. 
 
Po kratki razpravi večine prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.5: Odbor je potrdil Marka Gracerja  za predsednika Razvojne strokovne 
komisije panoge tek na smučeh za obdobje 2022- 2026. 
 
AD6/ 
 
Predsednik strokovnega sveta dr. Robert Kerštajn je predstavil zaključke sestanka 
Strokovnega sveta, ki se je odvil danes popoldne. Potrjene so bile sestave vseh ekip, program 
dela pa bo predstavljen, ko bo v Slovenijo prišel novi glavni trener Ola Vigen Hattestad in bodo 
programi dokončno pripravljeni. Glavni poudarki: 

- 5 kandidatov za A ekipo 
- Problem 2 tekmovalk B ekipe 
- Podpisane bodo 4 letne pogodbe z Ola Vigen Hattestadom in Nejcem Brodarjem. 
- 6 članov ekipe U23 ekipe 
- 12 tekmovalcev U20 ekipe 
- 16 tekmovalcev v ekipah U18 in U16 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
Poklukar: Ne podpiram Brodarja za pomočnika trenerja A ekipe. 
Beznik: Do sedaj so bili odnosi v ekipi katastrofalni in to je glavni cilj izboljšanja stanja. 
Vauhnik: Vodja panoge, glavni trener in pomočnik morajo delovati usklajeno. Menim da v 
panogi manjka več dialoga in upam, da se bo to s prihodom Vesne popravilo.  
Beznik: Množičnost panoge je odlična priložnost za nadaljnji razvoj panoge. To je bil tudi glavni 
cilj priprave strategije, s katero smo kandidirali na evropski razpis. Pričakujem pobude s strani 
klubov za reševanje problemov. Upamo, da bo panoga od dobička SP v Planici dobila nekaj, 
kar bi lahko vložili v razvoj. 
Žemva: Klubi nimajo pogojev za vzgojo teh mladih športnikov. 
Gracer: Ekipa U23 je tista, s katero je potrebno delovati zelo previdno in je potreben dodaten 
vložek v to starostno kategorijo. Resen problem pri izobraževanju trenerjev, da bi zadostili 
pogojem za zaposlovanje na državne razpise. 
Barbič: Dokler ne bo močnih klubov, ne bo močnih ekip.  
Štern: Resen problem tekmovalcev pri prehodu na fakultete. 
Vodičar: Nimamo rolkarskih prog. Ne moremo se primerjati s skoki, kjer je lahko 16 letnik 
svetovni prvak. Zadržati tekmovalce čim dlje, saj se rezultati dosegajo kasneje. Potrebno si je 
postaviti kratkoročne in dolgoročne cilje. 
Kerštajn: Če SP v Planici ni dovolj velik cilj za Ano, je to zame nerazumljivo. 
Žemva: Težave tekmovalcev v internatu v Kranju zaradi preslabe hrane. 



 
Klemenčič: Glede na novo izgubo državne službe za športnike, ki je bila pridobljena za 
panogo, predlog, da glede na Kriterije za zaposlovanje športnikov v državni upravi začnemo 
postopek za zagotovitev nadomestnega mesta za Vilija Črva. 
 
Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.6: Odbor se je seznanil z osnutkom programa dela panoge, katerega bodo  
dokončno pripravili trenerji posameznih ekip. 
 
AD 7/ 
 
Pod točko razno je bilo podano naslednje vprašanje: 
 
Žemva: Ali se planira, da člani A ekip prejmejo kakšne hranarine? 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21:00 uri. 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič       
 

            Roman Beznik 
              Predsednik Odbora za tek na smučeh l.r. 


