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ZAPISNIK
16. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila 30.3.2021 ob 16:30 uri
v prostorih SZS.
Prisotni člani: g. Ljubo Jasnič – predsednik, , g. Janez Bukovnik – član, g. Marjan Šinkovec – član g. Jožef
Ograjenšek – član, , g. Božidar Prevc – član, g. Marko Klarič – član, g. Franci Rogelj – član, g. Boris
Tomazin-član, g. Uroš Logar -član,
Odsotnost so opravičili: g. Drago Bahun – član, g. Matija Stegnar – član, g. Borut Meh – član, , g.
Rolando Kaligaro – član, g. Gabrijel Gros – član g. Rajko Pintar - OK Ljubno, g. Marko Mlakar – član
Ostali prisotni: Gorazd Pogorelčnik – vodja panoge za smučarske skoke in NK

L. Jasnič pozdravi prisotne in predstavi sledeči dnevni red

1. Pregled zapisnika 15. seje Odbora za smučarske skoke in NK
2. Analiza rezultatov smučarjev skakalcev in skakalk v zadnjih 15 letih
3. Finančno poročilo maj 2020 - feb 2021
4. Delitev kvot glede na spol v komitejih in podkomitejih FIS
5. Tekmovalni sistem do 15. leta starosti
6. Razno
Sklep 94: Dnevni red se potrdi.

AD/1
Na zapisnik 15. redne seje ni pripomb
Sklep 95: Zapisnik 15. seje se potrdi

AD2/
Da bi dobili nek vpogled v razmere v smučarskih skokih v zadnjih letih, Gorazd Pogorelčnik predstavi
analizo rezultatov in števila tekmovalcev in tekmovalk od leta 2005 pa vse do danes. Pove, da so
podatki zanimivi in nam kažejo neke določene trende in uspešnost delovanja v posameznih letih in
obdobjih. Na osnovi vseh podatkov naredi določene zaključke in potegne smernice za prihodnje.
• Rezultatska raven je od sezone 2011-12 stabilna z manjšimi odkloni navzgor in navzdol
• Število tekmovalcev ostaja na podobni ravni (odkloni so največkrat odvisni od rezultatov in ne
od sistemskega pridobivanja novih tekmovalcev-alk)
- Uporabiti je potrebno vse vzvode; program Skokec je dobra osnova…; trenerski seminar, ko
bodo klubski trenerji sami razmišljali in predstavili model, ki bi lahko bil uspešen…; projekt
mora biti zanimiv tako otrokom, kot tudi staršem…na trenerskem seminarju se bodo sprejeli
konkretni zaključki.
• Za vzdrževanje in nadgradnjo športnih rezultatov moramo podrobneje pokriti naslednja
področja
- Razvoj opreme (dresi, čevlji, smuči, vezi)
- Močnejša pokritost s kadri v nekaterih reprezentančnih selekcijah (ženska reprezentanca –
servis; oseba za nenehno urejanje in vzpodbujanje preko socialnih medijev tako doma kot tudi
na terenu; da smo vseskozi prisotni in aktivni, da imamo veliko objav, da pridobimo nove
sledilce… v to smer gre trend, ki ga je nujno potrebno bistveno bolj pokrivati)
- Morfologija ( s trenutnim sistemom vprašljivi učinki treninga; premalo sodelovanja z nutricisti,
ni nenehnega kontakta…)
- Zdravstvena oskrba (potekajo dogovori na nivoju SZS); odlično imamo urejeno fizioterapijo,
preventivo in kurativo glede poškodb, zelo slabo pa v primeru morebitnih bolezni in drugih
zdravstvenih nevšečnosti; pri dekletih je bilo tega letos zelo veliko in smo reševali in
improvizirali, iskali povezave, pri fantih je bil prisoten Covid, ponovno nismo imeli primerne
zdravstvene oskrbe. Dogovori potekajo z dr. Turelom.
- Spremljanje posameznika na različnih področjih (dogovori z IŠ, v lanski sezoni smo začeli
tesneje sodelovati; izdelali smo baterijo testov, iz katere bomo izluščili ključne podatke za
uspešnost v smučarskih skokih)
- Izobraževanje in usposabljanje kadrov (nimamo naslednika, ki bo skrbel za nove kadre in se
ukvarjal z znanstveno raziskovalnim delom…)
- Finančno podhranjeni trenerji in spremljevalno osebje (povprečje plač je 1742 eur drugi bruto)
Meni, da so to področja, ki jih je potrebno pokriti, da bomo rezultate iz mladinskih vrst lahko prenašali
tudi na člansko raven in redno osvajali medalje.
Medalje na največjih tekmovanjih, stopničke na tekmovanjih za svetovni pokal, tako željene uvrstitve
med najboljše tri nacije v pokalu narodov zahtevajo ogromno dela, ogromno znanja, ogromno
odrekanja in nenazadnje tudi ogromno sredstev. Občasno posamični rezultat še lahko dosežemo
naključno, niz rezultatov in osvajanja medalj, pa zahteva izredno sistematičen pristop, predvsem pa
enotnost vseh deležnikov, ki smo vpeti v naš šport.

Da bi vse programe izpeljali in jih nadgradili na višjo raven, bi potrebovali cca. 200.000 eur več
sredstev, kot jih je bilo na voljo v pretekli sezoni, kar je še vedno skoraj 300.000 eur manj, kot je bil
proračun za sezono 2017-18, ko smo brezglavo šli čez vse finančne limite.
U. Logar se naveže na analizo in prosi, če lahko klubi dobijo analizo števila tekmovalcev tudi za pretekla
leta, tako kot je to bilo predstavljeno v rezultatski analizi. To bi klubom lahko izredno pomagalo pri
nadaljnji strategiji razvoja. Skrbi ga tudi stanje s financami na panogi, ko se bo zdajšnji predsednik
umaknil. Meni, da bi moral dobiti nekoga, ki bi pri aktivnostih pridobivanja sredstev pomagal in kasneje
prevzel to funkcijo. Ravno tako je po njegovem mnenju zaskrbljujoča višina plač trenerjev, ki so izredno
podcenjeni in obstaja resna bojazen, da bomo najboljše izgubili. Popolnoma se strinja z analizo in
podpira zaključke.
M. Šinkovec je mnenja, da so plače sicer resnično nizke, pa vendar so med njimi tudi ljudje, za katere
je tudi to previsok dohodek. Naveže se na podatke o bazi tekmovalcev in ugotovi, da je trenutno baza
na nivoju klubov optimalna, saj nimajo ustreznega števila spremljevalnega osebja, ki bi prenesli večje
število tekmovalcev. Ravno zaradi tega trdi, da je sliko potrebno pogledati bolj celostno in v analizo
vključiti tudi druge vidike, ki nas lahko privedejo do izboljšanja trenutnega stanja. Rešitev stanja vidi v
tem, da se tako na nivoju SZS kot tudi nivoju klubov, ženske skoke začne tržiti posebej. Tudi sam meni,
da predsednik pri trženju potrebuje podporo, saj se je potrebno odgovorno obnašati tudi v smislu
prihodnosti naše panoge.
L. Jasnič pojasni, da je cena pojavnosti na dresih znana. Pove, da bomo kljub temu, da začnemo ženske
skoke tržiti posebej, na koncu na istem. V primeru ločenega trženja bo tako manj vreden moški dres,
s ceno pri dekletih pa bomo prišli na trenutno raven. Bolj kot ločeno trženje znotraj smučarskih skokov
vidi dodatna sredstva v tem, da se teki začnejo tržiti kot samostojna panoga. V vsakem primeru je
najprej potrebno počakati finančno poročilo in na osnovi tega narediti tako tržno kot kadrovsko
strategijo, ki bo nadgradnja prejšnjih. Zelo dobro je, da se predstavijo tako strokovne kot finančne
analize in se na osnovi tega naredijo premiki v željeno smer. Predlaga, da se naredijo za prihajajočo
sezono maksimalna izhodišča in se kasneje glede na finančno sliko zadeve po potrebi optimizirajo.
Dotakne se tudi nordijske kombinacije in pove, da je do svetovnega prvenstva 2023 potrebno gojiti
tudi to panogo, saj se je potrebno na domačem svetovnem prvenstvu pojaviti v vseh disciplinah.
Nadaljuje z organizacijo tekmovanj v Planici. Pove, da so tekmovanja lani spomladi odpadla in je bilo
potrebno pokriti finančno izgubo. Kljub temu je mnenja, da je potrebno za nadgradnjo dela panoge iz
naslova svetovnega prvenstva Planica 2023 dobiti določena sredstva, s katerimi bo lažje nadgraditi
sistem in pokriti v analizi naštete deficite. Prav tako bo potrebno veliko energije vložiti v komunikacijo
z ustreznimi državnimi organi, saj so trenutno najemnine za objekte enormne in za organizatorja
predstavljajo velik del stroška.
J. Bukovnik pohvali narejeno analizo in pove, da so tako v športu, kot tudi življenju oscilacije nekaj
naravnega. Kljub temu meni, da smo prišli do ravni, ko je teh nihanj relativno malo. Poudari, da je naš
sistem dober, a kljub temu potreben nadgradnje. Pohvali stroko v sistemu DPNC, pohvali delo v klubih
in pohvali delo vseh prostovoljnih delavcev na različnih nivojih. Poudari, da je potrebno okrepiti
sodelovanje klubov in SZS, tudi v situacijah, kot so se zgodile na SP v Planici. In tudi tukaj se je zadeva
izpeljala zelo dobro.

Naveže se še na nordijsko kombinacijo in pove, da je že zelo dolgo vpet v zgodbo te discipline, da je
tudi NK imela svoje svetle točke, da pa zadnjih 5 ali 6 let vse skupaj tone in je prišlo do točke, ko na
tekmovanjih za svetovni pokal sploh ne dobivamo več točk in smo postali eksotična nacija.
M. Klarič pohvali analizo, pove, da je narejena izredno korektno in pokaže neke smernice, h katerim je
potrebno stremeti. Naveže se na število tekmovalcev in omeni projekt Skoči z nami. Pove, da imajo
vsako leto težave, da informacije o tekmovanju pridejo izredno pozno. Da je potrebno na tem področju
nekaj narediti, saj bo v nasprotnem primeru še naprej vse odvisno od učiteljev športne vzgoje, saj so
oni tisti, ki določajo prioritete oz. se aktivirajo v panogo, ki jim je bližje. Nadaljuje z zaskrbljujočim
razmišljanjem glede dohodkov trenerjev tako v klubih, kot tudi SZS. Tudi sam meni, da nam bodo
trenerji v tem primeru začeli uhajati.
J. Ograjenšek izreče čestitke za vse rezultate, dosežene v pretekli sezoni. Pohvali analizo in doda, da bi
bilo smiselno podobno analizo s tabelami narediti tudi na nivoju skupin DPNC. Predlaga, da se naredi
rezultatska analiza tekmovalcev dve leti preden prihajajo v sistem DPNC, skozi obdobje šolanja in, ko
zapusti sistem. Tako bomo ugotovili dejanske učinke omenjenega sistema.
Nadalje predlaga, da bi OK Planica na osnovi dela prostovoljcev, ki so bili aktivni v preteklih sezonah,
tudi letos podal določene brezplačne kvote za treninge tekmovalcev tistih klubov, iz katerih
prostovoljci prihajajo. Predlaga, da bi bile letos, glede na situacijo, ko prostovoljci niso bili aktivni,
kvote prepolovljene in bi klubi koristili polovično možnost treningov glede na pretekla leta.
D. Prevc se prav tako zahvaljuje za izdelano analizo. Ugotavlja, da je število novih tekmovalcev premo
sorazmerno z uspehi naših tekmovalcev. Pohvali tudi odnos SZS do klubov in pove, da se je v zadnjih
nekaj letih zadeva precej spremenila. Da SZS pokrije kar nekaj stroškov, ki so bili v preteklosti na plečih
klubov. Naveže se na analizo in pove, da je resnično pomembno velik poudarek nameniti tako opremi,
kot tudi morfološkemu statusu posameznih tekmovalcev, saj gre vse skupaj v precej nezdrave meje.
Poudari, da je analiza pokazala veliko malenkostnih pomanjkljivosti, ki pa so lahko odločilnega
pomena.
F. Rogelj se ravno tako zahvaljuje za analizo. Pove, da v Iliriji trenutno nimajo težav s številom
tekmovalcev in tekmovalk. Da trenutno prihaja veliko novih članov, kar je spodbuden podatek.
L. Jasnič zaključi točko dnevnega reda in pove, da je potrebno ne le na panogi, temveč tudi na nivoju
SZS potrebno narediti temeljito analizo in homogeno nastopiti do prvenstva, ki je tako rekoč že pred
vrati.
Sklep 96: Odbor se je seznanil z analizo in predlaga, da se na nivoju SZS na osnovi vseh dejstev naredi
celovita organizacijska in finančna strategija do svetovnega prvenstva 2023
AD3/
L. Jasnič na kratko predstavi finančno poročilo, ki ga je izdelal B. Meh. Trenutno situacija kaže relatvno
dobro, vendar je potrebno počakati na natančne podatke računovodstva za zadnja dva meseca in
takrat pod črto potegniti poslovanje panoge za sezono 20-21. Pove, da je potrebno podaljšati
pogodbe s petimi že obstoječimi sponzorji. Da pogodbe potečejo koncem aprila, zato je potrebno
aktivno pristopiti k tej nalogi. Šele takrat bo možno natančno oceniti stanje in narediti načrt dela za

prihodnjo sezono, ter pokriti deficitarna področja, ki so bila omenjena v prejšnji točki dnevnega reda.
Veseli ga, da so finance vsaj približno pod kontrolo. Nekaj manjši stroški so bili zaradi odpadlih
potovanj na daljni vzhod, so pa stroški narasli zaradi znane situacije.
M. Klarič se sprašuje kaj narediti z NK, ki zavzema znatni del stroškov, rezultatska raven pa zelo nizka?
Meni, da je glede na vloženo potrebno ugotoviti razloge za slabe rezultate.
G. Pogorelčnik pove, da so v naslednjih dneh predvideni sestanki, kjer bodo predstavljene
poglobljene analize, na osnovi katerih se bomo odločali o nadaljnjih korakih. Dejstvo je, da je razmerje
vloženega in dobeljenega v tej panogi povsem porušeno. Tukaj govori tako o rezultatih na članski kot
tudi mladinski ravni. Poiskati bo potrebno sistemeske rešitve in startati znova, saj trenutni sistem z
obstoječim kadrom ne daje pričakovanih rezultatov. Doda še, da je bil strošek na tekmovalca v A,B
ekipi nordijskih kombinacev v pretkli sezoni višji kot strošek na A reprezentanta v smučarskih skokih.
J. Bukovnik pove, da je klasična kombinacija del nordijskega športa in od tega ne moremo odstopiti.
Našteje nekaj odmevnih rezultatov iz preteklih svetovnih prvenstev in pove, da smo leta 2013 osvojili
298 točk na tekmah svetovnega pokala, leto kasneje 184, kasneje pa je krivulja začela strmo padati
in do sezone 2019-20 smo prišli na nič točk. Trdi, da mora biti vodja NK nekdo, ki sta mu blizu obe
disciplini. Meni, da je potrebno narediti korenite spremembe, saj je vložek glede na dosežene
rezultate povsem nesorazmeren. Doda, da je potrebno uporabiti domačo stroko, da tuji trenerji po
njegovem mnenju glede na izkušnje niso primerni.
F. Rogelj pove, da se ne strinja, da mora biti na vrhu piramide trener, ki sta mu blizu obe disciplini. Če
pogledamo v preteklost, lahko vidimo, da smo imeli uspešne trenerje iz skakalnih vrst. Tukaj ne vidi
večjih težav v trenerski strukturi, temveč v odnosih, ki v NK že dolgo niso takšni, kot bi jih želeli.
B. Tomazin meni, da je največji deficit v tekaškem delu. Trdi, da v NK že dolgo nimamo ustreznega
tekaškega dela treninga, začenši že v mladinskih kategorijah.
M. Šinkovec meni, da glede na situacijo ne moremo računati na bistveno izboljšanje do domačega
svetovnega prvenstva. Temelji se gradijo spodaj, v tej situaciji pa lahko zgolj računamo na nastope,
žal ne tudi na korektne rezultate.
U. Logar predlaga, da bi bilo smiselno podobno analizo kot je bila narejena za skoke, narediti tudi za
NK. Na ta način lahko ugotovimo dejnske vzroke za rezultatsko neuspešnost v zadnjem obdobju.
Sklep 97: Odbor se je seznanil s finančnim poročilom panoge za obdobje prvih deset mesecev
sezone 2020/2021.

AD4/
G. Pogorelčnik pove, da je potrebno med sedmimi člani v komitejih in podkomitejih loviti kvote glede
na spol, ki jih FIS zahteva v zadnjih letih. Lani je bila ta kvota 70:30, letos zahtevajo 60:40. Trenutno
imamo eno žensko v podkomiteju za tekmovalni koledar, v letošnji sezoni potrebujemo še dodatno
žensko v enem od podkomitejev. Na tej ravni se je potrebno odločiti, v katerem podkomiteju lahko
naredimo zamenjavo.

L. Jasnič meni, da je edina menjava, ki jo vidi, R. Pintar, ki je trenutno član pokomiteja za otroke in
mladino. Ve, da dobro opravlja svojo funkcijo, vendar se je potrebno zavedati, da so vsi ostali komiteji
in podkomiteji močno strokovno obarvani in znotraj njih potrebujemo strokovnjake, ki na svojih
področjih delujejo in so aktivni. Ravno zato ne vidi možnosti, da bi zaamenjave delali v drugih
podkomitejih, saj trenutno nimamo primerne ženske, ki bi lahko bila zamenjava na drugih mestih
znotraj FIS. Če ima kdo kakšen drugačno rešitev, je bo zelo vesel.
J. Ograjenšek je proti predlogu, da se menja R. Pintarja, saj poleg svoje funkcije v podkomiteju, na teh
sestankih usklajuje tudi delo OK Ljubno, ker prav tako ni zanemarljivo.
B. Tomazin je mnenja, da se kot morebitno menjavo v podkomiteju za otroke in mladino predlaga
Biserko Drinovec, ki je močno vpeta tako v delo v klubu kot tudi v delo v program Skoči z nami,
katerega projekt vodi.
D. Prevc ravno tako meni, da je edini komite, kjer lahko lovime ženske kvote, podkomite za otroke in
mladino.
G. Pogorelčnik predlaga, da se predsednik najprej pogovori z R. Pintarjem in mu predstavi vsa dejstva,
šele nato se vlečejo nadaljnje odločitve.
Sklep 98: Predsednik se pogovori z R. Pintarjem, vodja panoge naveže stik z morebitno novo
kandidatko B. Drinovec
AD/5
G. Pogorelčnik pove, da so vsa tekmovanja do 15. Leta starosti v zimskem obdobju odpadla. Predlaga,
da se sprejme sklep, v katerem bo zapisano, da se zimsko tekmovalno obdobje podaljša do zadnjega
junija. V tem času, če bodo zdravstvene razmere dovoljevale, se izpeljejo državna prvenstva v skokih
in NK po posameznih kategorijah.
B. Prevc doda, da se izpeljejo resnično zgolj državna prvenstva in ne celotni zimski koledar. V tem
obdobju imajo tekmovalci še šolske obveznosti, zato jih ne smemo polno tekmovalno obremeniti.
Sklep 99: Zimsko tekmovalno obdobje se izjemoma podaljša do 30.6.2021.
AD/6
B. Tomazin sprašuje, kaj je z razvojem video merilnega sistema? Je že na nivoju, da bi ga lahko
uporabili za tekmovanja.
G. Pogorelčnik pojasni, da se je razvoj s koncem projekta ustavil in bo potrebno pridobiti informacije
glede trenutne praktične uporabnosti sistema.

Seja je bila zaključena ob 19:05 uri.
Zapisal: Gorazd Pogorelčnik

Predsednik Odbora za skoke in NK
Ljubo Jasnič

