
 
Ljubljana, 27.08.2020    
 

Z A P I S N I K 
 

17. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2020/21,   
ki je bila dne 27.08.2020 z začetkom ob 19:00 uri v prostorih SZS v Ljubljani. 

 
Prisotni: Matija Rimahazi, Aleš Gros, Tomaž Uršič, Rok Šolar, Rok Grilc, Luka Gostinčar, Vinko 
Poklukar, Matej Šimenc, Marko Gracer, dr.Robert Kerštajn 
 
Ostali: Jože Klemenčič 
 
Opravičeno odsoten: Nejc Brodar, Roman Beznik 
 

Predlagani dnevni red:  
 

1. Ugotovitev  sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 16 redne seje 
3. Priprava programskih sklopov meritev za registrirane, kategorizirane in vrhunske sportnike. 

4. Razno 

 
Ad. 1 

 
Seja je bila sklepčna. 

Ad. 2 
 
Zapisnik 16. redne seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.61: Strokovni svet je potrdil zapisnika 16. redne seje. 
 

Ad. 3 
 
Gradivo za Pripravo programskih sklopov meritev za registrirane, kategorizirane in vrhunske športnike, 
katere so vabljeni prejeli v gradivu za sejo, je dodatno obrazložil Marko Gracer z naslednjimi poudarki: 

- Ponudba Inštituta za šport za dodatna sredstva cca. do 25.000 EUR za testiranja in meritve 

- Možnost izvedbe testiranj za klubske tekmovalce 

- Predlog za izvedbo testa za klubske tekmovalce v terminu 16.- 17.10.2020 

 
Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.62: Spisek tekmovalcev za testiranje v terminu 16. – 17.10.2020 morajo klubi 
posredovati do torka, 01.09.2020 

 
Ad. 4 

 
Pod točko razno je Jože Klemenčič podal naslednje informacije: 
 

- Razpis za pridobitev kategorizacije 



 
- Informacija o poteku rolkarskih tekmovanj 

- Predlog tekmovalnega koledarja za zimsko sezono 

- Informacije o uredbi o mazanju smuči brez flora 

- Izpolnjevanje proti dopinške aplikacije SLOADO  

- Predlagani termini za izvedbo priprav za mlajše kategorije 

o 27. – 31.10.2020 Planica ( U16, U18 + DPNC ) 

o 26. – 29.11.2020 Pokljuka ( U16, U18 + DPNC ) 

o 03. – 06.12.2020 Pokljuka ( TABOR ) ali 10. – 13.12.2020 

 
 
Sestanek je bil končan ob 20:30 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič             dr. Robert Kerštajn 

   predsednik strokovnega sveta 


