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ZAPISNIK 

 

18. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijske kombinacijo, ki je bila v četrtek 

27.5.2021 ob 17:00 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. Marko Klarič -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, G. Gorazd Pogorelčnik -vodja panoge za 

skoke in nordijske kombinacijo. 

 

Ostali prisotni: Primož Kožar – zapisnik. 

 

Opravičil: G. BorisTomazin -član, G. Uroš Logar -član.  

 

Odsotni: G. Franci Rogelj -član, G. Drago Bahun -član. 

 

 

G. Ljubo Jasnič pozdravi prisotne in predstavi sledeči Dnevni red: 

 

1. Pregled realizacije sklepov 17. Redne seje Odbora za smučarske skoke in NK. 

2. Poročilo Komitejev za smučarske skoke in NK (Gros, Bukovnik). 

3. Finančno poročilo sezona 2020-21 (B. Meh). 

4. Finančni načrt za sezono 2021-22 (B. Meh). 

5. Tekmovalni koledar za poletno sezono 2021 in koledar za odpadla zimska DP za 

kategorije 11-15 let. 

6. Analiza rezultatov nordijskih kombinatorcev v zadnjih 10 letih in dodatna analiza števila 

tekmovalcev po posameznih letih (nadaljevanje prejšnje seje odbora). 

6.a Ustanovitev državnega panožnega nordijskega centra za nordijske kombinatorce v 

Velenju 

7. Razno. 

 



 
G. Stegnar: Pozove k dopolnitvi 6. točke dnevnega reda, glede na sklep, ki je bil sprejet na prejšnji 

seji odbora predlaga, da se poleg analize nordijskih kombinatorcev, ki bo predstavljena v 

nadaljevanju seje sprejme tudi načrt dela, ki je bil zavrnjen. 

 

G. Pogorelčnik: Razloži, da je bila analiza narejena, nosilci so pripravili ustrezne dopolnitve in na 

podlagi tega je potrebno sprejeti načrt dela nordijske kombinacije.  

 

Sklep 111: Dnevni red z dopolnitvijo 6. točke se potrdi. 

 

AD/1 Pregled realizacije sklepov 17. Redne seje Odbora za smučarske skoke in NK. 

 

G. Pogorelčnik: Vsi sklepi so bili sprejeti in realizirani z izjemo sklepa dopolnitve načrta dela 

nordijskih kombinatorcev. 

 

Sklep 112:  Vsi sklepi 17. redne seje Odbora za smučarske skoke in NK z izjemo sklepa o 

dopolnitvi načrta dela nordijskih kombinatorcev so bili realizirani. 

 

AD/2 Poročilo Komitejev za smučarske skoke in nordisjko kombinacijo (Gros, Bukovnik). 

 

G. Gros (Poročilo komiteja za skoke): Predstavi poročilo komiteja. Pove, da Slovenija izstopa po 

tržnem potencialu glede prenosa oz. spremljanja tekem svetovnega pokala. Predstavi pripombe 

na predlog sprememb pravil, ki smo jih poslali na FIS. Pove, da so bili vse pripombe zavrnjene, 

ker smo bili poleg Avstrije edini proti določenim spremembam. Pove, da bo zelena črta na tekmah 

svetovnega pokala obvezna, razen v primeru močnega sonca, ko oz. če je črta slabo vidljiva. 

Pove, da so analizirali sojenje deklet, ki ni bilo na ustreznem nivoju. Pove, da so bili koledarji za 

letošnjo sezono potrjeni. Pove še, da je bil na koledarskem delu komiteja z 82 % točk na nivoju 

tekem svetovnega pokala zavrnjen predlog, da se dekleta podajo na letalnico (glasovi so pokazali 

drugačno sliko). Za so glasovali samo Norvežani in nekatere manjše nacije. Pove še, da morajo 

vsi predlogi tekmovanj preko odborov, ki morajo biti o zadevah seznanjeni. 

 

G. Bukovnik (Poročilo komiteja za nordijsko kombinacijo): Pove, da je bil sestanek uspešen. 

Govori o povečanju gledanosti nordijske kombinacije, spoh v skandinaviji. Pove, da na 

tekmovanja celinskega pokala ni bilo pripomb. Zelo dobro pa je bilo ocenjeno mladinsko svetovno 

prvenstvo v Lahtiju. Najprej govori glede številnih diskvalifikacij zaradi opreme tekmovalcev. Pove 

še, da se bo poletna velika nagrada letos strnila v 14 dni, da bo lahko na tekmovanjih prisotnih 

čim več nacij. Nadalje pove, da se bodo pripravila pravila za mazanje smuči na vseh ravneh 

(uporaba flora). Pove, da tekmovanja v Planici ni bilo mogoče prestaviti. Doda, da imamo po 

enega kandidata za tehničnega delegata za prihajajoče Olimpijske igre in mladisnko svetovno 

prvenstvo. Pove tudi, da predlogi, ki smo jih poslali na FIS, niso bili sprejeti, čeprav so bili dobro 

argumentirani. Večina nacij je potrdila vse nove predloge. 



 
 

G. Stegnar: Postavi vprašanje, če je bilo kaj govora o razvoju nordijske kombinacije na 

mednarodnem nivoju? Pove, da smernice kažejo negativen trend nordijske kombinacije v Nemčiji, 

ki je med najmočnejšimi nacijami. 

 

G. Bukovnik: Pove, da tokrat ni bilo govora o tej temi, da pa se pripravljajo določene spremembe, 

ki jih bo potrebno uvesti.  

 

G. Gros: Dopolni svoje poročilo. Pove, da so se spremenile kvote za svetovni pokal, ki se 

spremeni iz 55 na 50 do maksimalne kvote 7 tekmovalcev.  

 

 

AD/3 Finančno poročilo sezona 2020-21 (B. Meh) 

 

G. Meh: Predstavi finančno poročilo za sezono (koledarsko leto). Pove, da imamo poročilo za 11 

mesecev, ker zadnji mesec v računovodstvu še ni knjižen. Pove, da so bili prihodki za 7,2 % višji 

od pretekle sezone. Predstavi strukturo prihodkov. Pove, da je bilo realiziranih 2,061 milijona 

prihodkov. Rezultat v 11 mesecih je pozitiven, pove pa, da je april odhodkovno kar intenziven 

zaradi izplačil bonusov tekmovalcem, ki v poročilu še niso vključene. Naprej predstavi strukturo 

odhodkov. Izpostavi strošek COVIDA, ki je bil v tem času 83.600 EUR, torej manj kot smo 

načrtovali. Pove, da smo presegli plane na odhodkovni ravni pri Poolu, pisarni in pri nordijski 

kombinaciji. Pove, da bodo predvideni odhodki v aprilu približno 272.000 EUR, največji del tega 

pa predstavljajo nagrade oz. bonusi tekmovalcem. Izpostavi pomanjkanje sredstev za klube, 

pove, da je težava predvsem v izpadu prihodkov iz naslova tekmovanja v Planici. Pove, da 

panoga že 3 leto posluje pozitivno, s presežkom prihodkov nad odhodki. Pove še, da je bilo 

poslovanje po njegovem mnenjeu racionalno.  

 

G. Pogorelčnik: Doda, da se je v treh letih poravnalo interni dolg panoge, obstaja pa še vedno 

200.000 EUR notranjega dolga na nivoju SZS. 

 

G: Šinkovec odpre razpravo glede notranjega dolga in izpostavi, da so nekateri klubi, ki se niso 

odločili za nakup kombijev depriviligirani. Pove še, da ne razume, zakaj se presežka panoge ne 

razdeli klubom. Meni, da panoga nameni premalo sredstev za klube. Izpostavi bojazen, da 

presežek panoge poberejo druge panoge na Smučarski zvezi. 

 

V razpravi so sodelovali: G. Jasnič, G. Šinkovec, G. Gros, G. Bukovnik, G. Pogorelčnik, G. 

Stegnar, G. Pintar, G. Meh 

 

Povzetek razprave: Predstavi se, da so klubi imeli na voljo več možnost (lahko so se odločili za 

vozilo, obnovo infrastrukture ali strokovni kader). Panoga je v primeru dobrega poslovanja 



 
pomagala klubom. Predlaga se sklep, po katerem bi ob naslednji razdelitvi sredstev upoštevali 

vso do sedaj prejeto pomoč klubom in na podlagi tega razdelili sredstva. S tem bi se izognili temu, 

da so nekateri klubi zaradi drugačnih odločitev priviligirani. Izpostavi se dejstvo, da panoga zadnja 

tri leta rešuje dolg iz preteklosti, ki je znašal preko 400.000 EUR, da je posledično strokovni kader 

in administrativno zaledje podcenjeno po dohodkovni plati. Proračun se je drastično znižal, hkrati 

pa se število tekem in s tem posledično stroški povečujejo. Predstavi se ideja, da se na IO SZS 

izpogaja, da se notrnji dolg v dobro panoge kompenzira s prilivi iz naslova tekmovanja v Planici, 

ki so jih je SZS prejela v preteklosti. 

 

G. Stegnar: Pove, da je super, da smo od države dobili toliko povračila glede testiranj za 

coronavirus. Postavi vprašanje, do kdaj bodo poplačani tekmovalci? 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da je bil del sredstev tekmovalcem že izplačan, drugi del pa naj bi prejeli 

najkasneje takrat, ko bomo dobili denar od MIZŠ, to naj bi bilo nekje do meseca julija. Tekmovalci-

ke imajo v pogodbah, da se vse postavke, ki so namenjene tekmovalcem polačajo do konca 

meseca septembra. 

 

G. Pintar: Pove, da je sklical sestanek vseh vodji svetovnih pokalov. Pove, da so sprejeli sklep, 

da se vrne stroške za vsa testiranja, ki so jih imeli organizatorji (za hitre teste in PCR teste). Po 

oddaji imen bo država denar povrnila. Pove, da bo to bistveno spremenilo finančno stanje/sliko 

organizacije tekmovanj, ki so se odvile v letošnji sezoni. 

 

G. Gros: Izpostavi, da gre v tem primeru samo za povračilo testiranj za delavce.  

 

G. Pogorelčnik: Doda, da gre pri vračilu glede skokov samo za marčevsko tekmovanje v Planici, 

saj v pretklem koledarskem letu na nivoju države ni bil sprejet odlok o vračanju sredstev za 

testiranja Covid. 

 

G. Meh: Dopolni poročilo. Pove, da če upoštevamo v poročilu še prihodke in odhodke za mesec 

april pridemo na stanje + 45.245 EUR. Pove, da ga moti, da se ne ve, koliko dejansko znaša dolg 

panoge in da predlaga, da se zadeve v sodelovanju z računovodstvom raziščejo. Predlaga, da 

se sprejme sklep in se razišče, koliko je zares dolg do skupnih služb. 

 

G. Bukovnik: Pove, da bi bilo prav, da se G. Mehu zahvalijo za tako dobra finančna poročila.  

 

G. Gros: Izpostavi, da potrebujemo razvojni načrt, dober finančni plan za svetovno prvenstvo v 

Planici 2023. Predstavi dogodke v Lahtiju, ko so poslovali slabo in netransparentno. Izpostavi in 

pohvali G. Meha ter pove, da je pravi človek, da lahko razišče kaj se dogaja s financami.  

 



 
G. Stegnar: Pove, da misli, da bi moral IO SZS predstaviti od kdaj se šteje notranji dolg. Da je 

potrebno najti in predstavi sklep o dodatnih 200.000 EUR dolga, ki ga ima panoga do skupnih 

služb. 

 

Sklep 113: Finančno poročilo se sprejme. Hkrati se v sodelovanju z računovodsko službo 

ugotovi, kakšni so dolgovi do skupnih služb in od kje natančno izvirajo. 

 

 

AD4/ Finančni načrt za sezono 2021/22. 

 

G. Meh: Predstavi finančni načrt za prihajajočo olimpijsko sezono. Pove, da so prihodki planirani 

po načelu previdnosti –sredstva ki so zagotovljena, odhodki na drugi strani pa so zaradi več 

vlaganj v priprave na olimpijsko sezono nekoliko višji. Povprečna mesečna poraba se glede na 

preteklo sezono nekoliko dvigne. Glavni vir prihodkov so sponzorska sredstva, kar 62 %, s strani 

države v novi sezoni ne pričakujemo toliko povračil, v prihodkih pa so vključene tudi TV pravice. 

Pove, da imamo v načrtu tudi sponzorska sredstva s strani Svetovnega prvenstva v Planici 2023. 

 

G. Šinkovec: Odpre razpravo glede vključenosti bonusov v finančni načrt. Zanima ga, če so 

bonusi vključeni v sponzorska sredstva? 

 

G. Klarič: Postavi dodatno vprašanje, zanima ga, če je predvideno povečanje plač trenerjev glede 

na to, da je bila to tema pogovorov na enem od prejšnjih odborov.  

 

V razpravi glede trenerskih plač so sodelovali: G. Pogorelčnik, G. Jasnič, G. Meh . 

 

Povzetek razprave: Nekateri trenerji bodo imeli višje mesečne dohodke, spet drugi nekoliko nižje. 

Pogodbe s trenerji trenutno še niso podpisane. V tem trenutku pa nimamo s istemizacije, ki bi 

določala, koliko bi moral znašati mesečni dohodek za posamezn položaj, saj je to odvisno od 

finančne situacije panoge. Prav tako trenerji v pogodbah nimajo nagrad. Najboljše nacije imajo 

sredstva in nagrade za trenerje veliko višje v primerjavi z našimi trenerji. Poda se predlog, ki bi 

določal, da se v primeru realiziranih prihodkov (dodatne sponzorske pogodbe), prihodek iz 

naslova TV pravic in morebitnega dobička iz tekmovanja v Planici razdeli bonuse za trenerje, 

strokovne sodelavce, klube in priprave na OI in SP. Posledično se potem tudi finančni načrt 

popravi in predstavi zboru. 

 

G. Šinkovec: Vpraša, kako je s finančnim planom za nordijske kombinatorce in dekleta, ki je 

približno enako visok. Izpostavi, da ne razume zakaj dobijo nordijski kombinatorci toliko finančnih 

sredstev za izvedbo programa glede na zapis trenerja, da disciplina nima prave strategije.  

 



 
G. Pogorelčnik: Razloži, da narava dela v nordijski kombinaciji zahteva veliko sredstev za 

program. Da je sestavljena iz dveh različnih športov. Pove, da potrebujejo veliko več strokovnega 

osebja -trenerji, serviserji. Pove, da je samo strošek za servisni material izredno visok. Kljub temu 

v cel sezono porabimo toliko, kot najboljše nacije porabijo v enem tekmovalnem vikendu. Pove 

še, da se na koncu vseeno lahko zgodi, da smo na posameznih tekmovanjih boljši, oziroma 

imamo boljše smuči od konkurence, saj so naši trenerji in serviserji resnično predani svojemu 

delu.  

 

G. Kaligaro: Izpostavi, da smo brez strategije v preteklosti že dosegali posamične vrhunske 

rezultate. Pove, da smo osvojili veliko medalj na mladinskem nivoju. Izpostavi posamezne 

tekmovalce.  

 

Sklep 114: Sprejme se predlagani finančni načrt za sezono 2021/2022. V primeru, da bodo 

realizirana dodatna sponzorstva, pridobljena sredstva iz prireditve v Planici in izplačane 

planirane TV pravice, se presežek prihodkov iz tega naslova nameni za: 

 Bonuse trenerjem in strokovni ekipi panoge 

 Dodatne priprave športnikov  

 klube 

 

 

AD/5 Tekmovalni koledar za poletno sezono 2021 in koledar za odpadla zimska DP za 

kategorije 11-15 let. 

 

G. Kaligaro: Pove, da so klubi dobili koledar tekmovanj za poletno sezono. Za organizacijo se je 

prijavilo 12 klubov. Komisija je soglasno sprejela koledar tekmovanj. Poslali so dopis na klube, 

glede na številna vprašanja klubov glede organizacije zaostalih zimski tekmovanj. Upa še, da bo 

sezona tekoče izpeljana, brez dodatnih zapletov.  

 

G. Mlakar: Obvešča, da bodo s strani homologacijske komisije v letošnjem letu vsi objekti 

pregledani, sploh profili skakalnic. Komisija bo določila neko prehodno obdobje, v katerem se 

lahko napake odpravijo. Vodilo bo varnost! Prioriteta pregledov bo postavljena glede na izvebo 

tekmovanj po koledarju. Klubi bodo obveščeni glede pregleda.  

 

G. Bukovnik: Zanima ga, kaj bo s skakalnicami, ki imajo zastarelo infrastrukturo. Sploh z vidika 

varnosti?  

 

G. Mlakar: Pove, da je temu namenjen posnetek skakalnic, kjer se bo videlo dejansko stanje v 

primerjavi z izdanimi certifikati. Pove, da nimajo izvršilne moči in ne morejo prepovedati uporabe 



 
objekta, če ima veljaven certifikat, da pa lahko podajo priporočila. Apelira, da so tehnični delegati 

na tekmovanjih pozorni na razmere in sproti podajo dobra ter realna poročila glede objektov. 

 

G. Pogorelčnik: Predlaga, da se homologacijska in tekmovalna komisija povežeta in tako 

zagotovita, da tekmovanja potekajo na skakalnicah, ki so varne. 

 

Razvije se razprava glede ocenjevanja objektov. 

 

V Razpravi so sodelovali: G. Kaligaro, G. Bukovnik, G. Pogorelčnik, G. Prevc, G. Mlakar, G. Klarič. 

 

Povzetek razprave: V novem programu za rezultate bo možno napisati komentarje direktno v 

program. Sedaj je bilo težavno, ker se je na sami lokaciji izpolnjevalo obrazce. Poročila delegatov 

so bila zelo skopa. Apelira se na vse tehnične delegate, da so pozorni na razmere oz. objekte. 

Certifikati trajajo 5 let in lahko se zgodi, da so objekti v tem času že zastareli oz. dotrajani. Pripravi 

se formular oz. obrazec in se ga predstavi na jesenskem sodniškem seminarju, kjer se vsako 

rubriko posebej obravnava. 

 

G. Stegnar: Izpostavi problem terminov revijalnih tekmovanj. Apelira na tekmovalno komisijo, da 

bi dala priporočila glede terminov tekmovanj, da bi se termine tovrstnih tekmovanj dogovorilo na 

tekmovalni komisiji. Pove, da je to nekaj dobrega za skoke, za mlado populacijo.  

 

G. Kaligaro: Pove, da so se o tem pogovarjali, naprej pove, da je bila letos specifična situacija 

zaradi covida.  Da bodo v prihodnje klube pozvali, da javijo oz. prijavijo termine revijalnih 

tekmovanj.  

 

Sklep 115: Tekmovalni koledar za poletno sezono 2021 in koledar za odpadla zimska DP 

za kategorije 11-15 let se potrdi. 

 

 

AD/6 Analiza rezultatov nordijskih kombinatorcev v zadnjih 10 letih in dodatna analiza 

števila tekmovalcev po posameznih letih (nadaljevanje prejšnje seje odbora). 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi analizo rezultatov nordijskih kombinatorcev za zadnjih 10 let. Analiza 

je bila vsem članom odbora predhodno posredovana. Pove, da so štirje tekmovalci osvajali točke 

v svetovnem pokalu. Največ jih je osvojil Marjan Jelenko. Izpostavi, da se je število tekmovalcev 

v nordijski kombinaciji povečalo. Pove pa tudi, da se je številka povečevala predvsem pri mlajših 

kategorijah, pri mladincih in članih pač ne.  

  

G. Kaligaro: Izpostavi, da se pozna upad tekmovalcev v nordijski kombinaciji pri prehodu iz 

rolerjev na rolke. 



 
 

G. Pogorelčnik: Izpostavi smučarsko skakalni klub Velenje, ki se je sistematično ukvarjal z 

nordijske kombinacijo in ustvaril kar nekaj reprezentantov, ki so bili gonilna sila reprezentanc. 

Pove, da je težavno to, da se za nordijsko kombinacijo odločajo predvsem slabši skakalci oz. tisti, 

ki so v skokih nekonkurenčni najboljšim. Izpostavi, da je v analizi kombinatorcev to dejstvo 

mišljeno kot slabo sistematično delo. 

 

Odpre se razprava glede nordijske kombinacije v kateri so sodelovali: G. Gros, G. Bukovnik, G. 

Kaligaro, G. Pogorelčnik, G. Šinkovec, G. Ograjenšek, G. Prevc. 

 

Povzetek razprave: V preteklosti smo slabše izbirali nekatere trenerje. Problem je predstavljalo 

tudi dejstvo, da je bila nordijska kombinacija odskočna deska za prehod v reprezentance 

smučarjev skakalcev ter osvajanje točk na tekmovanjih Slovenskega pokala. Prav tako pa se 

izkorišča financiranje trenerjev z naslova nordijske kombinacije, da kasneje delajo v smučarskih 

skokih. Pomembno je, koliko otrok se ukvarja z nordijsko kombinacijo v zimskem času na smučeh. 

Pojavi se ideja, da bi se uredila sredstva za nakup tekaške opreme, podobno kot sedaj skakalne 

smuči ter razdelile klubom, ki bi se ukvarjali z nordijsko kombinacijo, da pa bi bila tudi varovalka, 

po kateri bi morali to opremo vračati ob neuporabi. V Sloveniji se trenutno 6 klubov resno ukvarja 

z nordijsko kombinacijo. Izpostavi se problem, da je sistem pri nordijski kombinaciji postavljen od 

zgoraj navzdol, ter da klubi težko najdejo sredstva in strokovni kader za ukvarjanje z nordijsko 

kombinacijo. Dokler v Sloveniji ne bomo imeli sistematičnega pristopa v tej disciplini že v otroških 

kategorijah, bomo rezultate dosegali zgolj naključno. Trenutno niti v mladinskih kategorijah nismo 

konkurenčni svetovnemu vrhu. 

 

Sklep 116: Člani Odbora se seznanijo z analizo. Vzporedno se sprejme tudi sklep, da se 

pripravi strategija razvoja nordijske kombinacije.  

 

 

AD/7 Državni panožni center za nordijsko kombinacijo. 

 

G. Meh: Predstavi predlog panožnega centra, katerega ideja zori že dolgo časa. Izpostavi 

stagniranje nordijske kombinacije. Panožni center bi se ustanovil v Velenju, ki ima vso potrebno 

infrastrukturo, vsaj primerljivo s Kranjem. Pove, da bi s šolskim letom 2022/23 začeli vpisovati 

dijake v novi panožni center v Velenju. Pove, da bi s tem vzpostavili neko zdravo konkurenco med 

panožnimi centri. Pove, da so lokalne skupnosti idejo podprle, tudi finančno bi sofinancirali 

trenerja, ki bi deloval v centru.   

 

G. Gros: Strinja se z ravojem regisjkega centra s šolo, se pa ne strinja, da se z dekretom določi, 

da gredo nordijski kombinatorci v Velenje, ker bomo na ta način izgubljali tekmvalce. V kolikor bi 

regisjki panožni center v Velenju deloval dobro ali boljše kot v Kranju, bi kasneje starši sami želeli 



 
otroke vpisati tja. Največjo težavo vidi v financiranju šolanega kadra. Predstavi kako funkcionira 

DPNC v Kranju. Izpostavi, da Štajerska regija ni imenovala regisjkega centra.   

 

G. Pogorelčnik: Predstavi DPNC v Kranju glede nordijske kombinacije, pove, da je trenutno tam 

16 nordijskih kombinatorcev. Razloži, da smo eno generacijo letos zadržali v DPNC, ker nimamo 

dovolj tekmovalcev za prihajajoče mladisnko svetovno prvenstvo v Zakopanah. Ne vidi težav, če 

bi en del DPNC skupin preselili v Velenje. Poleg tega so tam dobri pogoji, prav tako lokalna 

skupnost podpira projekt.  

 

G. Jasnič: Pove, da je potrebno v nordijski kombinaciji piramido obrniti, sicer ne bo novega 

zagona.  

 

G. Gros: Poda idejo, da se limitira, da se postavi pogoje, kdo se lahko vpiše v kombinacijo, ne 

glede na lokacijo.  

 

G. Bukovnik: Pogreša načrt strategije nordijske kombinacije. Pove, da mu je všeč ideja dveh 

centrov.  

 

G. Šinkovec: Predlaga, da bi imenovali koordinatorja za projekt, to naj bi bil G. Klarič.   

 

G. Prevc: Zanima ga, zakaj se podira obstoječi sistem, kje bomo dobili sredstva? Skrbi ga, da 

bodo stroški dvojni in da bo razpadel sedanji sistem. Skrbi ga infrastruktura. Izreče se proti 

predlogu. Pove, da bi bilo boljše, da bi se stroka dogovorila, kaj bi naredili z nordijsko kombinacijo 

nasploh. 

 

G. Meh: Pove, da je to predlog odboru in da misli, da je to nekaj dobrega za nordijsko kombinacijo. 

Pove, da nič ne podirajo. 

 

G. Ograjenšek: Izpostavi primer več centrov nordijske kombinacije v Avstriji.    

 

G. Šinkovec: Pove, da je potrebno postaviti sistem in nič delati na “ad hoc”. Izpostavi, da smo na 

eni od sej govorili, da bomo strategijo postavili po svetovnem prvenstvu Planici. Vprašati se je 

potrebno ali imamo znanje?  

 

G. Stegnar: Se strinja, pove, da potrebujemo ustrezno stroko. Pove, da nimamo kadra, da se zelo 

malo trenerjev resno ukvarja s kombinacijo oz. dela na usposobljenosti glede tega športa. Pove, 

da je potrebno tudi na seminarje vključiti več vsebin s tega področja. Rad bi videl več trenerjev, 

ki imajo res radi nordijsko kombinacijo.  

 



 
G. Kaligaro: izpostavi, da je cca. 90% trenerjev proti temu, da se v določenih klubih izvaja 

nordijska kombinacija. 

 

G. Pogorelčnik: Omeni, da otroci pridejo v klub z idejo da trenirajo skoke. Kasneje pa jih lahko 

preusmeriš v nordijsko kombinacijo, če kažejo naravni talent za ta šport. Predlaga, da se to točko 

umakne iz dnevnega reda naslednjega Zbora za skoke in nordijsko kombinacijo, da se najprej 

zadevo podrobno analizira in potem predstavi. 

 

G. Mlakar: Všeč mu je vsebina napisanega, pove da konkurenca spodbuja napredek. Podpira 

idejo. Zanima pa ga, kdo bodo člani komisije? Pove še, da je sami sestavi komisije potrebno 

nameniti pozornost in izpostavi, da morajo biti v komisiji ljudje, ki so naklonjeni nordijski 

kombinaciji. 

 

G. Jasnič: Predlaga, da bi imeli v skupini G. Klariča, G. Pogorelčnika in G. Grosa in da zberejo 

še nekoga, ki bo sodeloval v skupini.  

 

Sklep 117: Pobuda projekta za ustanovitev Državnega panožnega centra za nordisjko 

kombinacijo se sprejme. Do 30.10.2021 se naredi analiza stanja in pripravi načrt razvoja 

nordijske kombinacije.  

 

 

AD/8 Razno.  

 

G. Pintar: Komentira izjavo zadnje seje glede zasedenosti kombija Mladinske reprezentance v 

pretekli sezoni. Opraviči se in pove, da je informacije dobil od staršev in tudi vodstva kluba. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi prošnjo Smučarsko skakalnega kluba Goričko za včlanitev v 

Smučarsko zvezo Slovenije. Klub izpolnjuje vse pogoje za pridobitev članstva. 

 

Sklep 118: Prošnja za včlanitev Smučarsko skakalnega kluba Goričko pod okrilje SZS se 

potrdi. 

 

 

 

 

Seja se zaključi ob 20:42 

 

 

 

Zapisal:       Predsednik odbora za skoke in NK 



 
Primož Kožar       Ljubo Jasnič 

 

 

 

 

 

 

 


