
 
Ljubljana, 31.05.2022   
 

Z A P I S N I K 
 

2. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2022/23,   
ki je bila dne 31.5.2022 z začetkom ob 19:00 uri v prostorih Fakultete za šport v Ljubljani. 

 
Prisotni: dr.Robert Kerštajn, Nejc Brodar, Tomaž Uršič, Rok Grilc, Andrej Špelič, Matej Šimenc, Marko 
Gracer, Domen Potočnik, Vladimir Korolkevič, Luka Gostinčar, Aleš Gros, Erik Raduha, Janez Štern, 
Vesna Fabjan 
 
Opravičeno odsoten: Ola Vigen Hattestad, Mirko Verovšek 
 
Odsoten: Vinko Poklukar 
 
Ostali: Jure Petek, Jože Klemenčič 
 

Predlagani dnevni red:  
 

1. Potrditev zapisnika 1.seje z dne 16.5.2022 
2. Program dela panoge tek na smučeh v sezoni 2022/2023 

3. Razno 

Ad. 1 
 
Zapisnik 1. redne seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.5: Prisotni so potrdili zapisnik 1. redne seje. 
 

Ad. 2 
 

Predsednik Robert Kerštajn je v uvodu poročal o sestanku ožjega strokovnega sveta, kjer so bili 
dogovorjeni posamezni sklepi, ki bodo danes predstavljeni v okviru posamezne ekipe. Poudarki 
posamezne ekipe v okviru programa dela vseh ekip teka na smučeh za sezono 2022/23, katerega so 
vabljeni prejeli v gradivu za sejo, pa so: 
 
A ekipa – Nejc Brodar: 

- Trenutno nimamo serviserja, saj je Slabe odšel v Švico, Valentina pa ne bo več delovala v okviru 

te ekipe. 

- Pogovori z novim fizioterapevtom. 

- Želja po sodelovanju z dr.Turelom in njegovo ekipo v okviru SZS. 

- A – COC ekipe – pokritje 80 % programa A ekipe. Predvidoma ti tekmovalci ne bodo nastopili na 

prvih tekmah WC, ampak se bodo priključili ekipi U23. 

- Želja po večji samostojnosti članov A – COC ekipe 

- Po prihodu gl. trenerja, bo za vsakega posameznega člana ekipe izdelan individualen program 

dela. 

- Ta teden prva testiranja na fakulteti za šport v Ljubljani. 



 
U23 in U20 ekipa – Marko Gracer 
- Hana bo članica A-COC ekipe, Klara pa postavlja študij v prvi plan, želi trenirati z A ekipo, ne želi 

pa biti članica ekipe U-23.  

- Pripravljen je okvirni plan, katerega je potrebno še uskladiti z ekipo U-20. 

- Ekipa U-20 je zelo številčna, kar pomeni dodatna finančna sredstva. 

- Dogovorili smo se, da Nejc Štern lahko trenira na dnevnih treningih skupaj z U23 ekipo, ne dobi 

pa statusa člana te ekipe. 

- Velik stroškovni zalogaj zaradi udeležbe na MSP 2023 v Ameriki. 

- Zahteve za člane U23 ekipe se bodo zaostrile, poskušalo pa se bo za njih zagotoviti hranarino. 

- Cilj programa dela U20 ekipe je 48 dni skupnih priprav. 

- Tudi servisna ekipa za nastop na COC tekmovanjih še ni določena. 

 
DPNC – Tomaž Uršič 

- Spremenjen režim vpisa v šolo – 10 junij bo ekipa dokončno jasna 

- Določeni so termini skupnih priprav do jeseni. 

- U18 ekipa so tudi potencialni kandidati za nastop na EYOF 2023. 

- U16 ekipa naj bi trenirala na pripravah pod klubskim trenerjem 

- Terenski test bo izveden prvi dan skupnih priprav v juniju. 

 
V razpravi so bila podana naslednja mnenja: 
- Gracer: Letos je namenjenih samo 8.000€ za testiranja, od tega pa je porabljenih že polovica. 

- Šimenc: Mladinska ekipa je preširoka, zato predlagam ekipo 4+4  

- Uršič: Potrebno je določiti dokončno U20 ekipo. 

- Štern: Poslal sem obrazložitev, da Nejc po rezultatih sodi v U23 ekipo. 

- Gracer: Glede na dosežene rezultate, bo mladinska ekipa imela 3+5 članov z statusom A in 3+1 

članov z statusom B. 

 
Po razpravi so prisotni sprejeli naslednji 
Sklep št.6: Odboru panoge se v potrditev predlaga delno dopolnjen program dela vseh ekip teka 
na smučeh za  sezono 2022/2023. 
Sklep št.7: B status članov U20 ekipe – priprave v tujini se sofinancirajo z 50% 

 
Ad. 3 

 
Pod točko razno so bile podane naslednje informacije: 
 
Klemenčič: 

- Prošnja za pregled predlogov za registracijo in kategorizacijo tekmovalcev 

- Tekma na rolkah v Trstu 

Gros: Pripravljata se rolkarski tekmi v Medvodah in v Ljubljani 
 
Sestanek je bil končan ob 21:20 uri. 
 
Zapisal: Jože Klemenčič             dr. Robert Kerštajn 

   predsednik strokovnega sveta 


