
 
Ljubljana, 23.11.2020    
 

Z A P I S N I K 
 

18. seje Strokovnega sveta za tek na smučeh v sezoni 2020/21,   
ki je bila dne 23.11.2020 z začetkom ob 19:30 uri po aplikaciji Teams. 

 
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: Roman Beznik 
 

Predlagani dnevni red:  
 

1. Ugotovitev  sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 17. redne seje 
3. Kratka poročila o delu ekip v poletni sezoni in načrt dela do prvih tekmovanj 
4. Obravnava in sprejetje kriterijev za nastop na mednarodnih tekmovanjih v sezoni 

2020-2021 
5. Informacije o udeležbi na mednarodnih tekmovanjih v povezavi s ''prehladom'' 
6. Seznanitev s koledarjem za domača tekmovanja v sezoni 2020-2021 
7. Razpis Fundacije za šport - informacije 
8. Razno 

 
Ad. 1 

 
Seja je bila sklepčna. 

Ad. 2 
 
Zapisnik 17. redne seje so vabljeni prejeli v gradivu za sejo. 
 
Sklep št.63: Strokovni svet je potrdil zapisnika 16. redne seje. 
 

Ad. 3 
 

Kratka ustna poročila o delu v pripravljalnem obdobju so podali: 
- Nejc Brodar – A ekipa 

- Matija Rimahazi – B ekipa 

- Marko Gracer – Mladinska ekipa 

- Tomaž Uršič - DPNC 

 
Po kratki razpravi je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.64: Strokovni svet se je seznanil z delom vseh ekip v pripravljalnem obdobju. 

 



 
Ad. 4 

 
Predlog Kriterijev za nastopanje na mednarodnih tekmovanjih v sezoni 2020 / 2021 so vabljeni prejeli 
v vabilu na sejo. 
 
Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.65: Strokovni svet je potrdil čistopis Kriterijev, kateri so priloženi zapisniku. 

 
 

Ad. 5 
 
Informacije o udeležbi na mednarodnih tekmovanjih v povezavi s ''prehladom'' je podal Marko Gracer: 

- Testiranj na COC tekmah ne bo. Vodja ekipe mora garantirati za celotno ekipo 

- Za vse udeležence izvedemo hitre teste pred odhodom na tekmo COC 

- Izjava tekmovalca, oziroma skrbnika o zdravstvenem stanju. 

- Če je na tekmovanju član ekipe pozitiven, ga morajo priti iskat. 

- Prehod državnih meja je v domeni posamezne države. 

- Priporočilo za uporabo zaščitnih mask FFP2. 

 
Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.66: Strokovni svet je potrdil predlagane postopke za nastop COC pokala, za kar bo 
pripravljen poseben protokol. 

 
Ad. 6 

 
Predlog tekmovalnega koledarja za sezono 2020/21 so vabljeni prejeli v prilogi. Dodatno obrazložitev 
je podal Jože Klemenčič. 
 
Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.67: Strokovni svet se je seznanil s predlogom tekmovalnega koledarja za sezono 
2020/21. 
Sklep št. 68:Strokovni svet je potrdil uporabo samo trdih maž ( brez sprejev, praškov in kock ) 
na vseh domačih tekmovanjih v kategorijah SDI, SDE, MDI in MDE. 

 
 

Ad. 7 
 
Informacijo o objavljenem razpisu FŠO je podal Jože Klemenčič z naslednjimi poudarki: 

- Rok podaljšan do 7.12.2020 

- Priprava kandidatur za tečaje, tek v OŠ, Tabori mladih in pokal Slovenski maraton 2021. 

 
Po razpravi vseh prisotnih je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep št.68: Strokovni svet se je seznanil z razpisom FŠO za leto 2021. 

 



 
Ad. 8 

 
Pod točko razno je Jože Klemenčič podal naslednje informacije: 
 

- Izpolnjevanje proti dopinške aplikacije SLOADO, ki bo s 1.1.2021 obvezna za vse registrirane 

športnike starejše od 14 let.  

- Predlagani termini za izvedbo priprav za mlajše kategorije ( če bo možno ) 

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 21:20 uri. 
 
 
 
 
Zapisal: Jože Klemenčič             dr. Robert Kerštajn 

   predsednik strokovnega sveta 


