Smučarska zveza Slovenije
Odbor za smučarske skoke in NK
Podutiška 146
1000 Ljubljana
Ljubljana, 22.4.2021

ZAPISNIK
17. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v četrtek 22.4.2021
ob 16:30 uri v prostorih SZS.
Prisotni člani: G. Ljubo Jasnič -predsednik, g. Janez Bukovnik – član, g. Marjan Šinkovec član, g. Jožef Ograjenek -član, g. Božidar Prevc -član, g. Franci Rogelj -član, g. Boris Tomazin
-član, g. Matija Stegnar -član, g. Borut Meh -član, g. Rolando Kaligaro -član, g. Gabriel Gros
-član, g. Rajko Pintar -OK Ljubno, g. Marko Mlakar -član.
Ostali prisotni: Gorazd Pogorelčnik – vodja panoge za smučarske skoke in NK, Primož Kožar zapisnik.
Opravičili: G. Marko Klarič , g. Uroš Logar, g. Drago Bahun.

G. Jasnič pozdravi prisotne in predstavi sledeči Dnevni red:
1. Pregled realizacije sklepov 16. Redne seje Odbora za smučarske skoke in NK in sklepov
23. Dopisne seje za smučarske skoke in NK.
2. Predstavitev načrtov posameznih reprezentančnih selekcij 2021/2022.
3. Dotacije za tekmovanja zima 2021.
4. Analiza rezultatov nordijskih kombinatorcev v zadnjih 10 letih in dodatna analiza števila
tekmovalcev po posameznih letih.
5. Razno.

Sklep: 100: Dnevni red se potrdi.
AD/1 Pregled realizacije sklepov 16. Redne seje Odbora za smučarske skoke in NK in sklepov
23. Dopisne seje za smučarske skoke in NK.

G. Jasnič povzame zapisnike preteklih sej.
Na zapisnik 16. Redne seje Odbora za skoke in nordijsko kombinacijo ni pripomb.
Sklep 101: Zapisnik 16. Redne seje Odbora za skoke in nordijsko kombinacijo se potrdi.
G. Šinkovec postavi vprašanje glede sprejetih sklepov na 23. Dopisni seji za smučarske skoke in
nordijsko kombinacijo, kjer so se potrjevala poročila reprezentančnih selekcij in selekcij DPNC v
smučarskih skokih in nordijski kombinaciji.
V razpravi sodelujejo: Vsi člani.
G. Šinkovca zanima obrazložitev kaj so na dopisni seji potrjevali. Pove, da se je s poročili seznanil.
Potrdi pa lahko le, da so trenerji poročila napisali. Meni, da v poročilih ni bilo analize. Pove, da
pričakuje, da strokovni svet poda svoje mnenje glede poročil trenerjev. Da bi se vedelo ali je
strokovni svet zadovoljen z delom posameznih trenerjev. Pričakuje obrazložitev.
G. Gros: Pove, da če zelimo drugačna poročila mora odbor opredeliti kakšna poročila želimo in v
prihodnje tudi bodo, če želimo, da trenerji poročila dopolnijo, jih bodo dopolnili. Pravi še da so
zadnjih 10 let poročila narejena na enak način.
G. Pogorelčnik: Razloži, da so poročila, ki so bila predstavljena napisana zelo splošno. Naprej
pove, da se o detajlih pogovarjajo na ožjem strokovnem svetu, kasneje pa na širšem strokovenm
svetu naredijo povzetek, o posebnostih in individualnih zadevah pa se pogovarjajo s posameznimi
trenerji.
G. Gros: Pove, da stvari, ki jih diskutirajo na ozjem strokvnem svetu ostanejo tam in se jih rešuje
v zaprtem krogu. Pove, da so se pogovarjali s trenerji in naredili poglobljeno analizo, kako rešiti
težave. Pove, da odbor postavi cilje, ko ekipa cilje doseže ali preseže, se je potrebno vprašati ali
so bili cilji dovolj visoko postavljeni. Naloga odbora je, da se pregleda cilje, če se jih doseže, se
jih potrdi.
Zaključek: Strokovni svet s potrditvijo poročil poda pozitivno mnenje. Glede podrobnosti se
pogovarjajo na ožjem strokovnem svetu s posameznimi trenerji. V kolikor koga podrobneje
zanima kakšna tematika, se lahko obrne na vodjo panoge ali predsednika strokovnega sveta.
Odbor popolnoma zaupa strokovnemu svetu in njegovim odločitvam. Način potrjevanja poročil pa
narekuje poslovnik. Ko jih potrdita strokovni svet in odbor za skoke in NK, gredo še na zbor za
skoke in NK, ter na koncu izvršni odbor SZS.

G. Šinkovec: v drugem delu razprave izpostavi tudi primer odnosov v ekipah. Navede težave v
moški in ženski reprezentanci, ki smo jim bili priča. Pove, da so bile težave zapisane v poročilu in
doda, da če ne bo postavljenih mej, se bodo težave glede tekmovalcev vedno večkrat dogajale.
G. Jasnič prevzame besedo in pove da imajo vsi pogodbe, kjer so postavljene vse meje
obojestransko.
G. Gros pove, da so se pogovarjali o težavah. Razloži, da so sprejeli razumljive ukrepe. Poudari,
da je naloga trenerja, da ekipo obvlada in rešuje probleme znotraj nje.
G. Pogorelčnik povzame, da se vedno deluje v skladu s pravilniki, poslovniki, pogodbenimi
obveznostmi in da se v takih primerih kaznuje tekmovalca po teh dokumentih. Pravi, da je na
strokovni ekipi, da uredijo stvari in da integrirajo tekmovalce nazaj v ekipo. Pove, da se bile
sankcije na mestu, odločitve prave. Posamezni primeri so se rešili dobro, da se lahko naprej dela.
G. Jasnič: pove, da so razpravljali o tekmovalcih. Pove, da tekmovalcev ne kaznujemo, ampak
vzgajamo. Pove, da se težave rešujejo znotraj ekip, ne preko medijev. Ponovno pove, da ima
zaupanje v sistem, ker v nasprotnem ne bi bilo uspehov.
G. Mlakar: Poda mnenje glede poročila ženske A reprezentance. Pravi, da ni jasnega poročila
glede Svetovnega prvenstva. Pove, da je bil presenečen glede sestave ekipe glede na rezultate
posamičnega tekmovanja. Sklepa, glede na to, da je v programu Jerneje Brecl označena z
zvezdico to težava, ki se še rešuje.
G. Gros pove svoje mnenje in poudari, da je potrebno trenerju zaupati glede odločitve.
G. Kaligaro razloži, da so zadevo rešili. Da so se pogovorili z glavnim trenerjem in tekmovalko.
G. Pogorelčnik pove, da se Jerneja zaveda napake in nima več zvezdice, tako da začenja
normalno s treningi kot A reprezentantka. Pove, da so od prvega sestanka naprej vedno iskali
samo rešitev.
Zaključek: G. Pogorelčnik razloži, kako je potekala izbira ekipe. Razloži razmišljanje trenerja pri
izboru. Pove, da so se trener in tekmovalke dogovorili, kako bo sestavljena ekipa in kdo bo
tekmoval.
Sklep 102: Zapisnik 23. Dopisne seje odbora se potrdi.

AD/2 Predstavitev načrtov posameznih reprezentančnih selekcij 2021/2022.

Moška A reprezentanca v smučarskih skokih
G. Pogorelčnik pove, da začenjamo z moško A reprezentanco, pove, da bo govoril samo o imenih,
stausih in ciljih, ki so postavljeni pred posamezne ekipe.
G. Gros pojasni terminologijo: kandidat/pridruženi član. To kar je včasih bil kandidat je sedaj
pridruženi član. Pojasni, da pridružen član dobi opremo proizvajalca, s katerim imamo sklenjeno
pogodbo, kandidat pa ne.
G. Pogorelčnik pove, da je v strokovnem štabu ena novost. V ekipo je kot pomočnik vključen
Gašper Berlot, ki bo skrbel tudi za drese. Pri tekmovalcih izpostavi, da ima Cene Prevc status Areprezentanta, ki bo treniral z B ekipo. Izpostavi še, da imamo 5 vrhuncev sezone in da so
tekmovalni cilji postavljeni zelo visoko.
G. Šinkovca zanima ali trenerji še vedno dobijo plačo od Misnistrstva?
G. Gros razloži, da za trenerja A- reprezentance dobimo sredstva Ministrstva, medtem ko za
pomočnike ne dobimo nič. Pove, da v Državnem panožnem centru v primeru, da trenerji imajo
izobrazbo, dobijo plačilo od države.
G. Pogorelčnik pove, da imamo 5 mest na NPŠŠju. Pove, da imajo del plače financiran iz državnih
sredstev, drugi del plače pa nosi SZS.
Pove še, da so za Roberta Kranjca, Jurija Tepeša, Petra Jošta in Stanislava Baloha pridobili
financiranje preko projekta RKŠ (Razvoj kadrov v športu). Pove, da se je bilo potrebno prijavit na
projekt, ki traja še naslednjih 16 mesecev. Pogoj pri mlajših trenerjih je, da se usposobijo za
najvišjo licenco, starejši opravijo težaj za naziv trener mentor.
G. Mlakar pove, da se mu zdi velik uspeh, da smo zadržali nekdanje vrhunske skakalce v svoji
sredini.
G. Jasnič vpraša za koliko so povečali trenerski štab in vpraša ali niso cilji za novoletno turnejo
prenizki?

G. Pogorelčnik pove, da smo povečali število strokovnega kadra za 2,5. Pove, da so cilji za
novoletno turnejo postavljeni enako kot v prejšnjih sezonah.

Sklep 103: Načrt dela moške A reprezentance v smučarskih skokih za sezono 2021/2022
se potrdi.

Ženska A reprezentanca v smučarskih skokih
G. Pogorelčnik našteje tekmovalke, pove da so vse dosegle kriterije in imajo status A
reprezentantk. Predstavi strokovni štab, ki je enak lanskemu, pove, da bo verjetno Gaber Arh
opravljal samo servis smuči, do sedaj je opravljal še funkcijo fizioterapevta in se bo kot dodatnega
člana iskalo fizioterapevtko oziroma fizioterapevta. Pove še, da bo glavni trener tekom poletja
poiskal novega člana strokovne ekipe. Ostali del ekipe: zdravnik, nutricionist, ortoped, psiholog,
fizioterapevt ostajajo enaki kot v prejšnji sezoni. Na koncu predstavi še rezultatske cilje ekipe.
G. Mlakar: Zanima ga glede psihologa Kobala?
G. Pogorelčnik pove, da dela Andreja Holsedl z večina dekleti, Klemen pa je zunanji sodelovec,
ki dela po dovoljenju strokovenga štaba z dvema tekmovalkama.
G. Pintar odpre razpravo glede zapostavljenosti ženskih skokov glede kadra in plač.
V razpravi so sodelovali: G. Pintar, G. Gros., G Pogorelčnik., G. Janič
Povzetek razprave: Sredstva za delovanje ženske A reprezentance so primerljiva vlaganjem
najboljših tujih reprezentanc. Glede števila kadra sledimo strategiji, ki smo jo sprejeli 2 leti nazaj
in pri kateri je sodeloval tudi glavni trener ženske A reprezentance. Moška A reprezentanca ima
večje število strokovnega kadra zaradi večjega števila tekmovalcev in večjega števila
reprezentančnih selekcij. Tekmovalcem in tekmovalkam smo za preteklo sezono dolžni plačati
185 000 EUR. Zaradi izpada sredstev iz naslova televizijskih pravic v Planici, vedno večjega
števila tekmovanj, oddaljenih prizorišč, predstavlja dvig plač problem.

G. Ograjenšek odpre razpravo glede statusa Maje Vtič?
Na razpravi sodelujejo: G. Ograjenšek, G. Pogorelčnik, G. Pintar, G, Gros

Povzetek razprave: tekmovalka ni izpolnila kriterijev in ne more trenirati z žensko ekipo, prav tako
ne z mladinci, s katerimi je po dogovoru z glavnim trenerjem na strokovnem svetu trenirala lansko
leto.

Sklep 104: Načrt dela ženske A reprezentance v smučarskih skokih za sezono 2021/2022
se potrdi.

Moška B reprezentanca v smučarskih skokih
G. Pogorelčik pove, da imajo med tekmovalci trije dosežene kriterije za B reprezentanco, Cene
Prevc ima status A reprezentanta, vendar trenira z B ekipo. Dva tekmovalca imata status
pridruženega člana, eden pa je kandidat, ki pa bo po vsej verjetnosti zaključil športno pot. Našteje
rezultatske cilje in pove, da je želja na vsaki periodi doseči dodatno kvoto za svetovni pokal.
G. Šinkovec odpre razpravo glede primerjave trenerjev Jana Družine in Tomaža Nagliča.
V razpravi sodelujejo: G. Šinkovec, G. Gros, G. Pogorelčnik
Povzetek razprave: Pomočnika izbere nosilec programa. Jan Družina ima več let izkušenj v
različnih reprezentančnih selekcijah, tudi v tujini, izpolnjuje pogoje in ima izobrazbo. Tomaž Naglič
trenutno dela preko programa Mladi za mlade v dijaškem domu v Kranju in se je sam distanciral
od dela v smučarskih skokih.
G. Stegnar se opraviči in pove, da zaradi obveznosti zapušča sejo ob 18:14.
Sklep 105: Načrt dela moške B reprezentance v smučarskih skokih za sezono 2021/2022
se potrdi.

Skupine DPNC, smučarski skoki
G. Pogorelčnik predstavi sestavo mladinske reprezentance in selekcij DPNC. Pove, da je
sprememba pri 2. skupini, ki jo vodi Gorazd Bertoncelj. Skrbel bo za kadetska tekmovanja ter
testiranja znotraj DPNC. Omeni še Petra Jošta, ki poleg dela z zadnjo triado OŠ, prevzame še
vsa otroška mednarodna tekmovanja v skokih in nordijski kombinaciji. Naprej predstavi sestavo
mladinskih ekip fantov in deklet ter rezultatske cilje, kateri so orientirani predvsem na EYOF in
Mladinsko svetovno prvenstvo, ki sta vrhunca sezone.

Sklep 106: Načrti dela skupin DPNC v smučarskih skokih za sezono 2021/2022 se potrdi.

Nordijska Kombinacija A,B in mladinska reprezentanca
G. Pogorelčnik najprej pove, da je bilo kar nekaj dilem kako postaviti ekipo, da bo delovala
optimalno. Meni, da je glavni trener sestavil zelo dobro ekipo. Jasno pa je, da bo potrebno
določene stvari glede na preteklo sezono spremeniti. Glede podrobnosti so se zelo natančno
pogovarjali na strokovnem svetu. Nov član v ekipi je Matic Košir, ki bo skrbel za servis smuči,
sicer je pa kot zunanji sodelavec sodeloval z ekipo že v preteklih letih. Velika želja je, da bi imeli,
v kolikor bodo sredstva to dopuščala v ekipi fizioterapevtko – to je Nastja Lanišek. Želja je tudi
sodelovanje z nutricistko in psihologom, katerih strošek je že zajet v načrtu za prihodnjo sezono.
Izpostavi, da gre za manjše zneske (100-300 EUR na mesečni ravni). Predstavi rezultatske cilje
in pove, da so postavljeni zelo visoko glede na rezultate preteklega leta.
G. Bukovnik začne razpravo: preseneča ga ambicioznost ciljev. Pove za idejo, da bi kombinatorci
lahko kakšen trening opravili skupaj z Avstrijci, da bi videli pod kakšnimi pogoji in kako trenirajo.
V razpravi sodelujejo: G. Bukovnik, G. Gros, G. Pogorelčnik
Povzetek razprave: V preteklosti je že bila ideja po tovrstnem sodelovanju. Potrebno se je
pogovoriti z glavnim trenerjem ter povezati z vodilnimi možmi Avstrijske reprezentance glede
možnosti sodelovanja oz. pomoči našim nordijskim kombinatorcem.
G. Tomazin odpre razpravo tekaškega dela v načrtih za novo sezono.
V razpravi sodelujejo: G. Tomazin, G. Kaligaro, G. Meh, G. Bukovnik, G. Rogelj, G. Šinkovec, G.
Ograjenšek
Povzetek: Po analizah, ki jih je naredil G. Kaligaro je res bilo nekaj nazadovanja v teku, po drugi
strani pa so imeli kombinatorci nekaj odličnih rezultatov na tekmovanjih v solo teku. Tekaški del
programa je napisan preveč skopo. Pričakovalo bi se, da se opravi analiza za vsakega
tekmovalca in na podlagi tega naredi plane. Tekaški trener v ekipi je Anže Obreza, ki mu glavni
trener povsem zaupa in ga želi imeti v ekipi. Opravi se analiza po poletnem delu tekmovanj, kjer
se bo videlo, do kakšnega napredka je prišlo na tekaškem delu. Člani se strinjajo, da se dopolni
tekaški del v program nordijskih kombinatorcev. Smiselno bi bilo, da bi v strokovnem svetu imeli
posebnega člana za nordijsko kombinacijo.

Sklep 107: Načrt programa Nordijska kombinacija A, B in mladinska reprezentanca se
zavrne in pozove nosilce za dopolnitev ter postavitev kratkoročnih ciljev za sezono
2021/2022.

Skupine DPNC, nordijska kombinacija.
G. Pogorelčnik predstavi strokovni štab in izpostavi samo tekmovalce s statusom mladinskega
reprezentanta. Pove, da bo pri servisu smuči pomagal Matic Košir, ter zunanji sodelavec Marjan
Jelenko. Na hitro predstavi cilje, ki so vezani na tekmovanja Alpski pokal, Youth cup in OPA Igre.

Sklep 108: Načrti dela skupin DPNC v Nordijski kombinaciji za sezono 2021/2022 se potrdi.

AD/3 Dotacije za tekmovanja zima 2021.
G. Pogorelčnik: pove, da so na strokovnem svetu sprejeli, da se zimska sezona 2020/2021
podaljša do 30.6.2021, vsa preostala državna prvenstva se izvede med 10. in 30.6.2021 zaradi
šolskih obveznosti. Dotacije bodo izračuane v začetku julija. Omeni spremembo imen kategorij
do 15. Leta starosti v kadeti in mlajši kadeti zaradi uskladitve terminologije z OKS.
G. Kaligaro: pove da je Tekmovalna komisja dala predlog strokovnemu svetu, da se kategorije do
14 in 15 let preimenuje v kadeti/kadetinje ter kategorija do 12 in 13 let v mlajši kadeti/kadetinje.
Sprememba je bila na strokovenem svetu potrjena. Pove še, da je potrebno uskaditi terminologijo
SZS s terminologijo OKS.
Sklep 109: Tekmovalni koledar za zimsko sezono je podaljšan do 30.6.2021. Državna
prvenstva se izvede v obdobju med 10.6. in 30.6.2021.
AD/4 Analiza rezultatov nordijskih kombinatorcev v zadnjih 10 letih in dodatna analiza števila
tekmovalcev po posameznih letih.
G. Pogorelčnik pove, da ima pripravljeno analizo rezultatov nordijskih kombinatorcev in analizo
števila tekmovalcev v smučarskih skokih. To je bila ena od želja na prejšnjem sestanku odbora.
Sklep 110: Člani so se z analizo seznanili in jo bodo obravnavali na prihodnjih sejah, ko
bodo plani nordijksih kombinatorcev A,B, mladinska ustrezno dopolnjeni.

AD/5 Razno
G. Mlakar pove da so imeli komite za skakalnice glede homologacije skakalnic v Kranju in Žireh
– predlagan je bil preglednik iz Švice. Pove, da se je dogovoril, da pride oglednik iz Celovca, ki je
bliže in se z njim lažje dogovarjajo, usklajujejo.
G. Pintar za poživitev seje prinese videospot, ki ga bo G. Pogorelčnik poslal vsem članom odbora.
G. Bukovnik: Pove, da so bili na podkomitejih FIS sprejeti nekateri sklepi/spremembe: Predlaga,
da se glavni trenerji in predsednik strokovnega sveta opredelijo do predlaganih sprememb, in
morebitne spremembe sporočijo, da se jih formalno pošlje v pisarno FIS.
G. Jasnič pove, da se vse stvari glede podkomitejev predložijo oziroma predstavijo odboru. Strinja
se z G. Bukovnikom vendar želi, da se prej stvari predložijo odboru v potrditev, lahko tudi
koorespondenčno.
G. Ograjenšek: Povpraša kako je z Biserko Drinovec glede menjave v podkomiteju.
G. Pogorelčnik pove, da se bo to obravnavalo na jesenskem sestanku ali spomladanskem
sestanku so pa kvote ostale na lanskoletni ravni, tako da menjava ni bila potrebna.

Seja se zaključi ob 18:55

Zapisal:
Primož Kožar

Predsednik odbora za skoke in NK
Ljubo Jasnič

