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ZAPISNIK
19. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v torek 27.7.2021
ob 16:30 uri v prostorih SZS.
Prisotni člani: G. Ljubo Jasnič -predsednik, 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 (online), G. Gabriel Gros -član, G. Rajko Pintar -OK Ljubno,
G. Marko Mlakar -član, G. Uroš Logar -član (online), G. Gorazd Pogorelčnik -vodja panoge za
skoke in nordijske kombinacijo.
Ostali prisotni: Primož Kožar – zapisnik.
Opravičil: G. Janez Bukovnik.
Odsotni: G. Franci Rogelj -član, G. Drago Bahun -član, G. BorisTomazin -član.

G. Ljubo Jasnič pozdravi prisotne in predstavi sledeči Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled realizacije sklepov 18. redne seje.
Končno finančno poročilo sezona 2020-21 (G. Meh).
Analiza ankete mednarodne smučarske zveze FIS (G. Gros).
Korelacija med višino proračuna in rezultati slovenskih smučarjev skakalcev in skakalk (G.
Pogorelčnik).
5. Seznanitev z odstopom predsednika Odbora in Zbora G. Ljuba Jasniča.
6. Razno.

Sklep 119: Dnevni red se potrdi.

AD/1 Pregled realizacije sklepov 18. Redne seje Odbora za smučarske skoke in NK.
G. Pogorelčnik predstavi sklepe 18. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko
kombinacijo. Pove, da so bili nekateri sklepi že realizirani, drugi so še v realizaciji.
Sklep 120: Zapisnik 18. Redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijske kombinacijo
se potrdi.

AD/2 Končno finančno poročilo sezona 2020-21 (B. Meh).
G. Meh izpostavi, da je imel težave pri pridobivanju podatkov s strani računovodstva. Predstavi
končno finančno poročilo za preteklo sezono. Predstavi številke in pove, da se je skrbno ravnalo
z odhodki, kar rezultira presežek prihodkov nad odhodki. Naprej pove, da bo natančne podatke,
razdelane po ekipah, vsem članom poslal v najkrajšem možnem času.
G. Meh se dotakne sklepa po katerem naj bi z računovodsko službo raziskali, koliko znaša interni
dolg panoge do skupnih služb in od kod izvira. Pove, da so pridobili podatke o začetnem stanju
internega dolga do skupnih služb iz konca leta 2017, ki naj bi znašal 154 789 eur. Predstavi, da
so na dan 30.4. obveznosti panoge znašale 342 000 eur, terjatve 233 000 eur, panoga pa je imela
na računu 200 000 eur, kar pomeni da je bilo stanje na računu dne 30.4. pozitivno in sicer 90 565
eur, kjer sicer ni upoštevan interni dolg. Pove, da je čas da se v nasednjih mesecih dokončno
razišče interni dolg. Panoga je v zadnjih treh letih poslovala pozitivno, dolg pa je po podatkih
računovodstva narasel.
Odpre se razprava glede internega dolga panoge v kateri so sodelovali: G. Jasnič, G. Gros, G.
Stegnar, G. Pogorelčnik, G. Šinkovec, G. Meh.
Povzetek razprave: Potekajo pogovori s predsednikom smučarske zveze, da naj bi se interni
dolgovi odpisali in bi vse panoge začele iz nultega izhodišča. Veliko stvari glede internega dolga
se je že razrešilo, podatke dobivamo počasi in pomembno je, da se zadevi pride do dna. G. Gros:
Predlaga sklep, da se iz presežka Smučarske zveza, ki je znašal 600 000 EUR in glede na to, da
panoga ni dobila denarja iz naslova televizijskih pravic za tekmovanja v Planici, pokrije interni
dolg do skupnih služb. Izpostavi se bojazen, da ne bi internega dolga panog pokrivali z
mporebitnim presežkom iz prihajajočega svetovnega prvenstva v Planici leta 2023, kar bi
pomenilo, da bi panoga in posledično klubi ostali brez tega denarja. Smučarska zveza Slovenije
sicer že tri leta posluje pozitivno, ves čas pa sanira bančni dolg iz preteklosti.

G. Jasnič na koncu pove, da smo podpisali predzadnjo sponzorsko pogodbo in sicer z Geoplinom,
čaka nas še podpis že dogovorjene pogodbe z Luko Koper. Sicer pa se za sponzorstvo
pogovarjamo še z dvema podjetjema in sicer s Petrolom in Plinovodi.
Sklep 121: Končno finančno poročilo za sezono 2020/2021 se potrdi.

AD/3 Analiza ankete mednarodne smučarske zveze FIS (G. Gros).
G. Gros predstavi analizo, ki jo je pripravil iz podatkov nacionalnih zvez, ki so jih posredovale na
Mednarodno smučarsko zvezo (v nadaljevanju: FIS). Najprej predstavi statistična kazalca
Spearmanov koeficient ter 5 stopenjsko lestivco rangov uspešnosti, za kar je uporabil percentile.
Predstavi vse grafikone pridobljene z analizo podatkov nacionalnih zvez. Zelo visoko povezanost
z vsemi spremenljivkami predstavljajo klubi (koliko klubov imamo v državi), sledijo trenerji in
skakalnice, to vse so zelo pomembne spremenljivke. Ugotavlja, da je najcenejše povečati štavilo
trenerjev, kar naj bi potem dobro vplivalo tudi na druge spremenljivke. Izpostavi težavo glede
celinskega pokala za ženske in poda mnenje, da bo morala FIS na tem področju nekaj ukreniti,
vzpostaviti nek sistem, da bo tudi ta nivo tekmovanj zaživel. Predstavi grafikon števla tekmovalcev
po državah. Pove, da samo Norvežani odstopajo predvsem na račun najmlajših kategorij do 9 let
ter veteranov. Potem pa je približno 5-6 nacij precej enakovrednih glede števila tekmovalcev.
Pokaže grafikon glede števila skakalnic, kjer ponovno izstopajo Norvežani. Pomembno pa je, da
če primerjamo skakalnice, ki so primerne hkrati za zimsko in poletno sezono opazimo, da smo
precej primerljivi z najmočnejšimi nacijami. Naslednji grafikon prikazuje število trenerjev.
Izpostavi, da imajo Avstrijci glede na število tekmovalcev največ trenerjev. Naprej sledi grafikon
tekmovanj. Spet so najmočnejši Norvežani, Slovenci pa smo takoj za njimi na drugem mestu po
številu domačih tekmovanj. Naslednja tabela prikazuje število tekmovalcev na posamezen klub.
Na osnovi tega kazalca meni, da smo glede na vodilne nacije v dobri poziciji. Večji problem pa
predstavlja število tekmovalcev na enega trenerja, ki je v Sloveniji 7 (tekmovalcev/trenerja), kar
je precej nizko glede na primerljive države. Še slabše pa je povprečno število trenerjev na klub,
kjer pademo celo v 3. percentil, kar je zaskrbljujoče.
Povzame, da smo po skoraj vseh kriterijih v rumeni fazi, tako kot najmočnejše nacije v smučarskih
skokih. Izpostavi področja, kjer smo slabši in to je število trenerjev, organizacija mednarodnih
tekmovanj ter šole, ki so povezane s smučarskimi skoki. Na koncu primerja naše rezultate še z
Avstrijskimi.
Odpre se razprava na temo zaposlovanja športnikov oz. vztrajanja tekmovalcev na športni poti v
kateri sodelujeta: G. Šinkovec in G. Gros.

Povzetek razprave: Avstrija ima enak sistem kot Nemci in sicer sistem zaposlovanja športnikov
ter trenerjev v vojski in policiji, prav tako je ekonomsko stanje države toliko boljše, da starši lahko
športnike dlje vzdržujejo, da se ti še kakšno leto več ukvarjajo s športom. Na tem področju pa je
najbolj prijazna do športnikov Italija, ki ima širok sistem zaposlovanja v državnih službah.
G. Mlakar odpre razpravo glede sodelovanja med klubskimi trenerji. V razpravi sodelujejo G.
Mlakar, G. Kaligaro, G. Prevc, G. Gros.
Povzetek razprave: Izpostavi se, da če bi trenerji več sodelovali, če bi bili bolj motivirani, da bi
lahko s tem veliko pridobili. Na to bi lahko vplivali na trenerskih seminarjih, z dodatnimi vlaganji v
izobraževanje trenerjev. Trenerji, predvsem mlajši, v zadnjih letih več sodelujejo in si izmenjujejo
mnenja. Se pa velikokrat zgodi, da klubski interesi še vedno prevladujejo. Vsak najbolj privošči
svojemu tekmovalcu. V povprečju amaterski trener v delu vztraja 8 let. Problem predstavljajo
plačila, ki so za predanost, ki jo zahteva ta šport, zelo nizka.
G. Jasnič predlaga, da bi se analiza lahko objavila širše, v kakšnem mediju, da bi jo lahko prebrala
širša javnost.
Sklep 122: Člani odbora so se seznanili z analizo.

AD4/ Korelacija med višino proračuna in rezultati slovenskih smučarjev skakalcev in
skakalk (G. Pogorelčnik).
G. Pogorelčnik pove, da trenutni proračun zagotavlja osnovo za nemoteno delo reprezentančnih
selekcij in selekcij DPNC. Trenerji izvajajo programe na osnovi lastnih prepričanj in znanj in v
okviru letnih proračunov posameznih reprezentančnih ekip:
- Osnovna dela in naloge (opravljajo svoj posel).
- Trenerji z dodano vrednostjo (trenerji, ki so visoko motivirani, iznajdlijivi, inovativen, in se
dodatno angažirajo za dobro ekipe). Izpostavi pomembnost kadrovske politike in pove, da
so na nekaterih položajih zelo dobri trenerji, kar je naša prednsot. Izpostavi pomembnost
dobre notranje ekipne klime.
G. Pogorelčnik predstavi opravljeno raziskavo. Na osnovi korelacijske analize so bila izračunana
razmerja med višino proračuna reprezentančnih selekcij in povprečjem števila točk na tekmo
svetovnega pokala. Rezultat korelacijske analize (uporabljen je bil Pearsonov koeficient
korelacije) je skoraj nič oz. rahlo negativen (-0,021009063). To pomeni, da ni neposredne
povezave med višino proračuna v zadnjih 10 letih in rezultatsko uspešnostjo.
Naprej pove, da bi rezultat korelacijske analize bil drugačen, če bi bil proračun posameznih
reprezentančnih selekcij bistveno nižji in bi neposredno vplival na izvedbo kvalitete programa in

ne bi imeli zagotovljenih osnovnih sredstev za nemoten potek treningov in tekmovanj. To pomeni,
da nekje obstaja spodnja meja, ki bi lahko močno vplivala na konkurenčnost v mednarodnem
merilu. Gotovo pa to ne pomeni, da v prihodnje ni potrebe po dodatnem razvoju, saj je vedno
znova potrebno slediti novim trendom, jih spremljati in nadgrajevati, za kar pa gotovo potrebujemo
tudi nadgradnjo v smislu dodatnih finančnih zagotovil.
Rezultatsko odstopa sezona 2015-16, ko je bilo povprečje doseženih točk ne tekmo 154,8. To je
bila tudi rekordna sezona, saj so fantje in dekleta skupaj zbrali več kot 8000 točk. Proračun
reprezentančnih selekcij to sezono je bil malo manj kot 1,3 mil.€. Četrtino točk v tej sezoni je zbral
en tekmovalec (P. Prevc), dodatno osmino pa ena tekmovalka (M. Vtič).
V naslednjih sezonah se je proračun vseh selekcij okrepil in v sezoni 2017-18 dosegel že skoraj
1,5 mil. €. Rezultati tej krivulji niso sledili.
V sezoni 2017-18 se zgodi finančni kolaps, zaradi česar je bilo potrebno korigirati proračune vseh
reprezentančnih selekcij.
Tri sezone smo ˝dihali na škrge“ in poskušali zbrati dodatna sredstva za programe.
V tekoči sezoni, sezoni 21-22 prvič startamo s proračunom, ki je primerljiv s proračunom izpred
štirih let in temelji na realni osnovi.
Trenutni proračun nam zagotavlja minimalen presežek, vendar bomo skušali z dodatnimi tržnimi
aktivnostmi, ki so v teku, proračun še dodatno oplemenititi.
Če bi bile realizirane vse pogodbe s potencialnimi sponzorji (tudi TV pravice iz naslova prireditve
v Planici, ki so že vkalkulirane v proračun; v zadnjih dveh sezonah jih nismo bili deležni), bi ob
koncu sezone lahko bilo presežka več, kot je načrtovano v letnem proračunu.
Ta sredstva bi razdelili, kot smo govorili na Odboru in Zboru za skoke in NK po naslednjih
postavkah:
1. Programi športnikov v reprezentančnih selekcijah:
• Pred domačim svetovnim prvenstvom bi bilo smiselno vložiti predvsem v nadgradnjo dela
selekcij, kjer se nahajajo kandidati za nastop na SP 2023. Programe je potrebno nadgraditi
tam, kjer jih ob trenutnem proračunu ni mogoče zagotoviti:
• Dodatni treningi in priprave (fantje in dekleta A ekipa)
• Razvoj opreme (predvsem dresi, čevlji in vezi – skupaj s Slatnarjem)
• Nakup opreme za regeneracijo in rehabilitacijo ( na tem področju smo precej šibki tako
kadrovsko kot tudi materialno)

-

Razvoj dela v vetrovniku Planica, nakup opreme za nadgradnjo razvojnega laboratorija pod
iztekom skakalnice v Kranju.

2. Bonusi trenerjem in strokovni ekipi panoge
• trenerski štab ekip za izredne športne rezultate (postaviti kriterije)
3. Dodatna sredstva za klube
• namenska poraba sredstev (po sezoni v primeru presežka postaviti kriterije)
4. Rezerva za nemoteno poslovanje panoge
• varno poslovanje, rezerva za morebitne nepredvidene dogodke (Covid, odpadla tekmovanja
v Planici, odpovedi sponzorji…ne smemo se znajti v situaciji 2017-18)
Vsi skupaj se dobro zavedamo, da se v naslednjem kratkoročnem obdobju proračunsko ne bomo
mogli kosati s finančno in gospodarsko močnejšimi državami, verjame pa, da lahko s pristopom,
ki ga kažemo vsi vpleteni, naredimo tisto dodano vrednost, ki nas bo v rezultatskem smislu
pripeljala med omenjene nacije. Tokrat imamo zagotovljene osnovne finančne pogoje, z veliko
entuziazma, veliko dobre volje, iznajdljivosti in predanosti lahko zakrpamo tudi finančni
primanjkljaj, ki ga čutimo zgolj v primerjavi s peščico drugih nacij.
Seveda na tem mestu ne smem pozabiti niti na pogoje, ki nam jih z vso infrastrukturo nudi domače
okolje. Ne smemo pozabiti na klube, vse predane klubske delavce, ki vsakodnevno svoj prosti
čas namenjajo rasti naše športne panoge. Brez osnovnih celic in vseh z ljubeznijo do skokov
prežetih ljudi, teh rezultatov gotovo ne bi bilo. Veliko srce v klubih nam močno pomaga, da lahko
le to prenašamo tudi v reprezentančne selekcije. Zato se zavedamo, da je naslednja prioriteta
tudi klubom finančno pomagati, da se bodo delo in pogoji nadgradili tudi na tem, osnovnem nivoju.
Odbor, na čelu s predsednikom, je bil v zadnjih letih izredno konstruktiven, zato je bilo mogoče
vzpostaviti zelo dobre pogoje dela za osnovno dejavnost.
G. Gros pove, da je pri vlaganjih v panogo potrebno gledati dolgoročno in z zmanjševanjem
vlaganj bi prej ali slej začeli ukinjati programe, tako da je bilo nujno trend obrniti navzgor.Predstavi
predloge FIS glede omejevanja in številčenja skakalnih dresov.
G.Logar: Izpostavi, da bi v proračun umestili tudi pomoč z opremo klubom v primeru presežka
glede na to, da je bilo teh sredstev zadnja leta manj.
G. Pogorelčnik: Pove, da je ena od stvari kam bi se presežek namenil tudi pomoči klubom.
Sklep 123: Člani odbora so se seznanili z analizo.

AD/5 Seznanitev z odstopom predsednika Odbora in Zbora g. L. Jasniča.
G. Jasnič predstavi, da je bil izvoljen za predsednika politične stranke in da se mu zdi prav in
etično, da se politika ne vmešava v šport, zato s težkim srcem zapušča svoj položaj. Statut in
pravilnik IO SZS omogočata, da predsednik imenuje svojega naslednika. Njegov predlog je, da
za naslednjih 6 mesecev oziroma do naslednjih volitev položaj prevzame G. Borut Meh, ker meni
da je finančni del izjemno pomembmena postavka pri tem delu. Izpostavi, da je G. Meh že dolga
leta vpet v ta šport ter da je bil gospodarstvenik, ki pozna veliko ljudi, kar je zelo pomembno. Pove
še, da bo leta 2023 50 let od kar dela na Smučarski zvezi in da je na čelu skokov in nordijske
kombinacije že 16 let. Zaključi, da so bila leta na Smučarski zveza zanj najlepša.
G. Meh pohvali predsednika in pove, da ga bo zelo težko nadomestiti. Pove, da je ekipa, ki jo je
sestavil predsednik dobra in da bi si želel nadaljevati in delati z njo.
G. Pogorelčnik: Sklic izrednega koorespondenčnega zasedanja zbora bo med 16. in 20.8.2021,
ko se bo predlog poslal na klube za glasovanje. Predvidevamo, da se bo takrat večina ljudi že
vrnila z dopustov, prav tako zaradi elektronskega glasovanja pričakujemo, da se bo lažje dosegla
sklepčnost.
Sklep 124: »Za nadomestnega Predsednika panoge Smučarski skoki in nordijska
kombinacija se določi podpredsednik ali član Odbora za smučarske skoke in nordijsko
kombinacijo g. Borut Meh, ki bo funkcijo Predsednika panoge Smučarski skoki in nordijska
kombinacija opravljal do izvolitve novega Predsednika panoge na rednih volitvah v
mesecu januarju 2022.«

AD/6 Razno.
G. Prevc: Zaradi slabe udeležbe in izgube pomena predlaga, da se spomladanska tekmovanja
ponovno uvrstijo na koledar kot pokalna tekmovanja.
G. Gros: Razloži, da se je stroka odločila, da je to obdobje pripravljalno, prav tako se v tem času
zaključuje šola, tako da so trenerji imeli možnost, da so izbrali tekmovanje na katerem so
sodelovali.

G. Pogorelčnik: Stroka se mora glede tega problema dobiti in pogovoriti ter v primeru sprememb
spremeniti tekmovalne propozicije. Predlaga, da bi točko uvrstili na naslednjo sejo strokovnega
sveta.
G. Pintar: Ne spomni se, da bi potrjevali cenik za izvedbo prispevka SZS za mednarodna
tekmovanja. Želi, da bi se tretiralo tekmovanje FIS na Ljubnem v septembru, kot dve ločeni
tekmovanji, saj imajo tekmovanje tako dopoldan kot popoldan in jim to znatno poveča stroške.
G. Gros: Poudari da nima nič proti pomoči klubom, da pa je potrebno objektivno pretehtati, koliko
se dejansko povečajo stroški v omenjenem primeru.
Seja se zaključi ob 18:45.

Zapisal:
Primož Kožar

Predsednik odbora za skoke in NK
Ljubo Jasnič

