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PROGRAM DELA KOMISIJE ZA TEKMOVALNO SMUČANJE IN HOMOLOGACIJO PROG IN OBJEKTOV 
 

1. Konstituiranje Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov 

Predsednik:   Janez DEKLEVA 

Strokovni vodja alpskih disciplin: Janez Slivnik 

Strokovni sodelavec panoge: predstavnik SZS 

Koordinator za prijavo FIS tekem: Bojan PERKO 

Predstavnik za homologacijo prog: Dušan  GORIŠEK 

Predstavnika časomerilcev: Anže REBEC, Bojan Perko, Marko ARNEŽ 

Predstavniki SZS v podkomisijah FIS: Matjaž KRAJNC; Janez DEKLEVA ; Dušan GORIŠEK 

Odgovorni vodje programov: Klemen BERGANT; ………………………….  

Predstavniki regij:  

- Notranjsko primorska regija (Lado Celestina) 

- Vzhodna regija (Roman Domnjan) 

- Centralna regija (Vinko Novak) 

- Zahodna regija (Marjan Planinšek) 

 
 
 
 

2. Podlage za delovanje Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov v vsaki 
smučarski sezoni 

- Tekmovalni sistem v alpskem smučanju 
- Pravilnik tekmovanja za državno prvenstvo v alpskem smučanju 
- Pravilnik o pokalnih tekmovanjih 
- Protokol  FIS  (junior) tekmovanj v alpskem smučanju za posamezno sezono 
- Protokol otroških  tekmovanj  v alpskem smučanju za posamezno sezono 
- Homologacija smučarskih prog po FIS krierijih 
- AKREDITACIJA ČASOMERILSKIH EKIP V ALPSKEM SMUČANJU ZA TEKOČO SEZONO 
- AKREDITACIJA OSEB ZA POSTAVLJANJE PROG ZA TEKMOVANJA V ALPSKEM SMUČANJU 
 
3. Naloge za začetek smučarske sezone  
- Priprava koledarja za mednarodna in otroška tekmovanja za tekočo sezono   
- Letni dogovor glede porazdelitev nalog in stroškov med SZS in organizatorjem FIS tekmovanj 
- Letni dogovor glede porazdelitev nalog in stroškov med SZS in organizatorjem domačih tekmovanj 
- Potrditev odgovorne osebe za koordinacijo za domača in mednarodna tekmovanja 
- Potrditev odgovorne osebe za FIS kodo in za prijavo mednarodnih tekmovan  
- Potrditev  dovoljenih višin startnin za tekočo sezono  
- Aktualizacija FIS obrazcev  za tekočo sezono 
- Aktualizacija  obrazcev  za domača tekmovanja za tekočo sezono 
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- Priprava zavarovalne police za mednarodna, domača in regijska tekmovanja  
- Vodenje in evalvacija rezultatov za mednarodna in otroška tekmovanja za tekočo sezono   
- Izračun rezultatov za mednarodna in otroška tekmovanja za tekočo sezono   
- Izračun rezultatov za državno prvenstvo v alpskem smučanju 
- Izračun rezultatov  pokalnih tekmovanjih 
- Priprava pogojev za spremljanje online rezultatov državnih in regijskih tekmovanj 
- Priprava se online obrazcev za prijavo tekmovalcev na tekme, ki jih časomerilska ekipa pred 

žrebanjem enostavno uvozi v svojo aplikacijo 
- Zagotoviti smo kakovostno podporo časomerilskim ekipam 
- Izveden webinar/seminar za časomerilske ekipe 
- Izveden webinar/seminar za postavljače prog 
- Priprava programa za obdelavo podatkov in spremljanje otroških tekmovanj v AS v sezoni  
- Homologacije in rehomologacija smučarskih prog na območju Slovenije 
- Potrditev kriterijev za akreditacijo časomerilskih ekip v alpskem smučanju za tekočo sezono 
- Potrditev kriterijev za pridobitev dovoljenja za postavljanje prog za tekmovanja v alpskem smučanju v 

tekoči sezoni za tekočo sezono 
 

4. Razvojne naloge: 
- Vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovostne podporo časomerilskim ekipam 
- Priprava registra časomerilskih ekip v alpskem smučanju za tekočo sezono 
- Priprava registra oseb, ki imajo akreditacijo za postavljanje prog za tekmovanja v alpskem smučanju 

v tekoči sezoni za tekočo sezono 
- Vzpostavitev sodelovanja s slovenskimi žičničarji glede pogojev za organizacijo tekmovanj 

 
5. Izobraževanja 
- Webinar/seminar za časomerilske ekipe 
- Webinar/seminar za postavljanje prog za tekmovanja v alpskem smučanju 

 
6. Potrebna finančna sredstva 
- _____________ Eur 

V preteklih letih smo delovali praktično brez vira finansiranja. Vir finansiranja  Komisije za 
tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov za obdobje 2022-2026 je v viru, ki ga 
Smučarska zveza Slovenije pridobi s strani Mednarodne smučarske zveze za organizacijo 
mednarodnih tekmovanj.  
Če želimo kakovostno zagotavljati svoje naloge potem potrebujemo finančna sredstva za svoje delo. 
 
 

Komisija se za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov se bo srečevala najmanj dvakrat 
letno, kjer bo potrjevala pogoje za posamezno smučarsko sezono in analizirala rezultate posamezne 
smučarske sezone. Prav tako bo tesno sodelovala z ostalima dvema komisijama Komisijo tehničnih 
delegatov in sodnikov in Strokovnim svetom za alpsko smučanje.  
Na osnovi tega bo pripravljala usmeritve za nadaljnje delo.  
 
 
Vsebino pripravil  
Janez Dekleva  

Predsednik Komisije za tekmovalno smučanje in homologacijo prog in objektov 


