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OSNOVNO OKNO 
Ob zagonu programa se vam odpre osnovno okno. Od tu naprej dostopate do vseh ključnih akcij. 

 

 

 

NOGA EKRANA 
 

 

V nogi ekrana so podatki (od leve proti desni) 

1. Ime programa ( SloSkiR ) 

2. Verzija programa (pomembno, da boste lahko sledili ali imate nameščeno zadnjo verzijo programa) 

3. Ime okna na katerem stojite 

4. Podatek o povezavi z uro ( ali port bere dobljene podatke iz ure ali ne ) 

5. Avtor programa 

6. Podatek na katero bazo ste povezani ( POMEMBNO kadar imate nameščenih več baz npr. Testno in produkcijsko) 

 

SREDINA EKRANA 
 

 

 

S klikom na eno izmed slik na ekranu se vam odpre pregled prireditev za željeno vrsto tekmovanja ( otroška 
tekma ali FIS ). 
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GLAVA EKRANA 
 

 

PRIREDITVE 
 
S klikom na prireditve se vam odpre okno kjer lahko izberete do katerih prireditev želite dostopati (bližnjica je že na 
sredini ekrana slika SZS ali FIS) 

SLO 
Odpre se padajoči meni 

 
 

• SLO - otroci 
SLO otroci je seznam vseh otrok, ki so registrirani preko Modre kartice. Osnovna baza tekmovalcev se vodi v 
administratorskem programu R997 od koder morate pred vsako uporabo uvoziti tekmovalce. 
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V kolikor katerega od otrok ni na seznamu kljub temu da ste kliknili gumb »Prevzem« in Avtomatski prevzem iz baze SZS , 
ga lahko dodate preko gumba DODAJ. 

• SLO – klubi 
 

Okno s pregledom klubov. Klube lahko dodajate ali popravljate. Prevzem klubov je na enak način kot je prevzem 
tekmovalcev. V primeru, da vam program javi napako ob poskusu prepisa klubov, odprite datoteko 
C:\SloSkiR\Data\Klubi.csv in preverite vsebino datoteke. Nato izvedite ročni prevzem klubov (postopek je enak kot ročni 
prevzem tekmovalcev, le popravljena datoteka je seveda C:\SloSkiR\Data\Klubi.csv) 
 

• SLO – kategorije 
 
Okno s pregledom kategorij za SLO otroške tekme. Kategorije lahko poljubno dodajate ali brišete.  
POZOR! Leto od in leto do nista letnik tekmovalcev, temveč starost tekmovalcev ( U16 ima leto od 14, leto do 15 ) 

SKUPNI PODATKI 
Odpre se padajoči meni. 
 

 
 

Discipline 
Seznam vseh FIS disciplin. 

 

Proge 
Seznam vseh homologiranih prog v Sloveniji. 

 

Vreme 
Odpre se podseznam z vremenskimi podatki in podatki o snegu. 

 

Države 
Seznam držav. 
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Delavci na tekmi 
Seznam vseh ljudi, ki se na tekmah večkrat pojavljajo v vlogi funkcionarjev ali postavljalcev prog, predtekmovalcev, .... 
Seznam služi za lažje in hitrejše vnašanje teh oseb na tekmo. POZOR to ni seznam tekmovalcev. Se pa lahko pojavijo na 
njem določeni tekmovalci, ki so na tekmah tudi predtekmovalci. 

ORODJA  
 
Odpre se padajoči meni z nastavitvami osnovnih parametrov programa. 
 

 
 
Pri parametrih sta pomembna samo zavihka časomerilci in organizator. Ostali zavihki trenutno niso v rabi. 

PRIREDITEV ( SLO TEKMA ) 
 
S klikom na sliko SZS na  sredini osnovnega ekrana se nam odpre seznam prireditev. 

 
 
Prireditev je najvišji nivo ene ali več tekem. Za lažjo predstavo si oglejte spodnji organigram. 
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Na pregledu prireditev vnesete podatke o novi prireditvi.  
Pomembni gumbi na pregledu prireditev: 
 

• Dodaj – dodajanje prireditve 

• Popravi – popravljanje prireditve na kateri stojimo 

• Briši – brisanje prireditve (ni mogoče kadar je vpisano kakšno tekmovanje) 

• Izvozi (izvozite XML z vsemi podatki o prireditvi, tekmah in tekmovalcih) xml je namenjen za servisne storitve ali 
pošiljanje podatkov o tekmi. 

• Uvozi (uvozite XML z vsemi podatki o prireditvi, tekmah in tekmovalcih) 

• Udeleženci – seznam vseh udeležencev prireditve (namenjen lažjemu in hitrejšemu uvozu tekmovalcev) 

• Tekme – seznam tekem prireditve (lahko je samo ena tekma ali več tekem) 

• Nast. Izpisov – parametri z nastavitvami izpisov prireditve 

• Zap. Žrebanja – je pomoč za lažjo in hitrejšo izpolnjevanje zapisnika žrebanja. V kolikor so vnešeni podatki o 
tekmah se vam skoraj vsa vnosna polja napolnijo avtomatsko. Možen je izpis žrebanja 

 



8 
 

 

 
Pri dodajanju prireditve za otroška tekmovanja. Ki so pod okriljem SZS je potrebno izbrati tekmovanje iz koledarja 
(Označeno z modro podlogo). Kajti le v tem primeru boste lahko izvedli tudi LIVE prikaz rezultatov na strani live.sloski.si 
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UDELEŽENCI PRIREDITVE 
 

 
 
 
Seznam vseh udeležencev prireditve - Na tem seznamu so skupaj deklice in dečki vseh kategorij v okviru prireditve. 
Seznam služi le kot pomoč za lažje in hitrejše vnašanje tekmovalcev. Vnos udeležencev je mogoč ročno preko gumba 
dodaj ( dovolj je vpisati kodo tekmovalci in se ostali podatki predlagajo avtomatsko ). Vi morate poleg kode vpisati le še 
grupe v katerih nastopa tekmovalec. Možno pa je prevzeti seznam prijavljenih tekmovalcev. To storite preko gumba 
prevzem. Izberete SZS tekmovanje in poiščete EXCELOV dokument, ki ste ga pred tem pripravili in shranili v CSV formatu. 
 
ZA OTROŠKE TEKME POD OKRILJEM SZS BOSTE TEKMOVALCE UVOZILI IZ SPLETNIH PRIJAV NA POSAMEZNI TEKMI. GLEJ 
NAVODILA UVOZA TEKMOVALCEV NA TEKMOVANJU! 
 
Primer dokumenta: 
 

Zap Koda Tekmovalec Klub SL VSL SG 
1 199076 BOLČIČ ELA KRA 1 1 0 

2 198083 DOLENC URŠKA KRA 1 1 0 

3 199016 FABJAN PATRICIJA PIV 2 1 0 

4 198036 HLADNIK KAJA LOG 2 2 0 

5 199050 IVANČIČ MIJA GOR 2 2 0 

6 198001 JEREB HANA KRA 3 3 0 

7 298038 BENČINA ANŽE LOG 1 1 0 

8 299003 BIZJAK NIK MAT 1 1 0 

9 298013 BRENČIČ ALJAŽ PIV 1 2 0 

10 298006 FELC DEJAN MAT 2 2 0 

11 298099 KODERMAC TIM PIV 2 2 0 

12 298036 KUŽNIK JAKOB SDP 2 3 0 

13 298083 LAPAJNE NEJC PIV 3 3 0 

14 299010 LUKANČIČ ŽIGA KAN 3 3 0 

 
 
Prva kolona je KODA tekmovalca, druga je VSL grupa, tretja pa SL grupa. Priporočam, da v četrto kolona vpišete kakšen 
znak v izogib težavam. 
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Ko imate enkrat vse udeležence uvožene ali vnešene PRIPOROČAM, da ta seznam ne uporabljate več za dodajanje ali 
brisanje tekmovalcev na samem žrebanju. Tam uporabljajte seznam tekmovalcev za posamezno tekmo, ker tisti seznam je 
uraden seznam tekmovalcev. 
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TEKME PRIREDITVE 
 
Na tekme prireditve pridete preko gumba TEKME iz seznama prireditev. 
Na zgornjem ekranu so podatki o tekmah. Na spodnjem pa seznam tekmovalcev določene tekme. 
 
 

 
 
 
 
Pomembni gumbi na pregledu tekem: 
 

• Dodaj – dodajanje tekme 

• Popravi – popravljanje tekme na kateri stojimo 

• Briši – brisanje tekme (ni mogoče kadar je vpisan kakšen tekmovalec) 

• Kopiraj – gumb za kopiranje tekme. Lahko kopirate le določene podatke ali celotno tekmo. Gumb je namenjen 
lažjemu in hitrejšemu vnašanju tekem. 

• Poročilo – Po končanem tekmovanju izdelate poročilo o tekmi in ga pošljete odgovornemu na SZS (Bojan Perko) 

• Preliv iz ure – Odpre se okno z nastavitvami prenosa podatkov iz ure. Trenutno je podprt prenos iz ur 
proizvajalca ALGE in MICROGATE! 

• Tekmovalci – seznam tekmovalcev za posamezno tekmo 

• 1. vožnja – vnos podatkov o 1. vožnji 

• 2. vožnja – vnos podatkov o drugi vožnji 

• Izpis – odpre se menu vseh izpisov, ki so mogoči za izpeljavo tekme 

• Nastavitev Izpisov – po želji lahko oblikujete posamezne izpise 

• Točkovanje – po končanem tekmovanju lahko določite način točkovanja. 

• Live – če pošiljate rezultate na live.sloski.si potem morate tukaj nastaviti osnovne nastavitve za objavo 
rezultatov 
 

 

TEKMOVALCI 
 
Seznam tekmovalcev - V kolikor niste vnesli nikogar na seznam udeležencev prireditve lahko tukaj vnašate tekmovalce 
preko gumba dodaj. V kolikor pa imate seznam udeležencev vnesen,  pa lahko preko gumba UVOZ izberete klasični uvoz 
in se vam bodo prepisali vsi udeleženci prireditve, ki ustrezajo tekmovanju v seznam tekmovalcev. Ta seznam tekmovalcev 
je URADNI seznam tekmovalcev in le ti tekmovalci bodo na žrebanju dobili štartne številke itd. 
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POZOR! Za tekme pod okriljem SZS lahko tekmovalce uvozite iz online prijav, ki so bile narejene preko aplikacije 
prijave.sloski.si. V tem primeru ni potrebno vnašati tekmovalcev, lahko le dodate kakšno izjemo ali uredite odjavo. 
 

 

ŽREBANJE ŠTEVILK 
 
Na pregledu tekmovalcev je tudi gumb ŽREBANJE, kjer se opravi žrebanje štartnih številk. Pri žrebanju morate nastaviti od 
katere številke naprej boste opravili žreb in ali pri žrebu program upošteva grupe. Za žrebanje uporabljate Naključni žreb 
štartnih številk. Procedura za žreb uporablja funkcijo Random in je 100% naključna. 
 

VNOS ČASOV (1. in 2. tek) 
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V kolikor ne uporabljate preliva podatkov iz ure, imate možnost ročnega vpisa časov preko gumba POPRAVI. 
Lahko se poslužujete prevzema časov iz TXT dokumenta ( enako to v starem SKI programu ). 
Pri ročnem vnosu časov za drugi tek je potrebno ob vnosu časa pritisniti še tipko TAB ali klikniti ven iz vnosa stotink, da bo 
program izračunal skupni čas obeh voženj. To je namenoma, da se še ročno preveri ali je skupen čas enak tistemu na uri. 
 

FIS 
 

Koledar FIS list 
Koledar FIS list z datumi veljavnosti od do ( koledar nastavimo na začetku sezone ) 

 

 
 
FIS kategorije 
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Parametri za FIS liste, kjer lahko ročno popravimo elemente in jih shranimo za sezono. 
 

 
 
 
Primer parametrske liste direktno iz FTP-ja ( npr: za FIS listo 10/2019 ) 
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Prevzem FIS liste preko ftp-ja: 
 

 
 

Ročni prevzem FIS liste 
Pritisneš na PRENESI ZIP iz ftp in se razpakirata dve datoteki npr: za listo 10/2019 – AL1019com.csv – tekmovalci in 
AL1019.pts.csv – FIS pike 
  

 
 

 
 

 
 
NASVETI IN POMEMBNI ATRIBUTI 
 

• Pred prvo pravo tekmo priporočam, da sami naredite nekaj prireditev, kjer boste spoznali osnovne lastnosti 
programa.  

• Pri vnosu tekmovanja bodite pozorni, da ste izbrali pravo kategorijo in disciplino, ker se na podlagi kategorije in 
spola prepisujejo tekmovalci v seznam tekmovalcev iz seznama udeležencev. 

• Ne pozabite na drugi zavihek tekmovanja vpisati kode tekmovanja. 

• Izpis tekmovalcev tekme je vezana na seznam tekmovalcev tekmovanja in ne na seznam udeležencev prireditve. 
Zato morate, preden želite izpisati seznam tekmovalcev določenega tekmovanja, le te uvoziti na seznam 
tekmovalcev. 
 
 

ŽELIM VAM VELIKO UŽITKOV PRI UPORABI IN ČIM MANJ PREGLAVIC! 
 


