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ZAPISNIK

20. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v torek 26.10.2021
ob 16:30 uri v prostorih SZS.
Prisotni člani: G. Borut Meh -vršilec dolžnosti predsednika, G. Janez Bukovnik – član, g. Marjan
Šinkovec -član, G. Jožef Ograjenek -član, G. Božidar Prevc -član, G. Uroš Logar -član, , G.
Rolando Kaligaro -član, G. Gabriel Gros -član, G. Marko Mlakar -član, G. BorisTomazin -član,
G. Gorazd Pogorelčnik -vodja panoge za skoke in nordijske kombinacijo.
Ostali prisotni: Primož Kožar – zapisnik.
Opavičili: G. Matija Stegnar, G. Marko Klarič.
Odsotni: G. Drago Bahun, G. Franci Rogelj,

G. Borut Meh pozdravi prisotne ter povzame zaključke iz sestankov s predstavniki klubov po
posameznih regijah. Pove, da bi konec novembra imeli sejo Izvršnega odbora, kjer bi obravnavali
zaključke iz omenjenih sestankov, obravnavali bi probleme financiranja klubov ter začetek volilnih
aktivnosti. Predstavi sledeči Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled realizacije sklepov 19. redne seje.
Finančno poročilo maj 2021-september 2021.
Poročila posameznih reprezentančnih selekcij za obdobje maj-oktober 2021.
Poročila predstavnikov Odborov za skoke in NK pri Mednarodni Smučarski Zvezi (G.
Bukovnik, G. Gros).
5. Predlog predstavnikov štajerske regije, da se izobraževanja in izpiti za kandidate za nove
sodnikeizvedejo v regiji, tako kot je bilo pred leti.
6. Dotacije za izvedbo tekmovanj v poletni sezoni 2021 (naslednja seja).

7. Razno (Pritožba zaradi izbrisa tekmovalca iz rezultatov).
G. Logar predlaga naslednjo dopolnitev točke razno: Oprema mladih tekmovalcev na otroških
tekmovanjih, video merjenje na tekmovanjih nižje ravni, ponudba klubom za polepitev zadnjega
stekla klubskega vozila z reklamo za Svetovno prvenstvo v Planici 2023.

Sklep 125: Dnevni red z dopolnitvami se potrdi.
AD/1 Pregled realizacije sklepov 19. redne seje.
G. Pogorelčnik: pove, da so bili vsi sklepi z izjemo sklepa številka 121 realizirani. Gre za zaključke
pogovorov s sponzorji ter raziskava internega dolga, ki še ni končana. Določeni koraki v smeri
realizacije sklepa so že bili narejeni. Bo pa k zadevi resno potrebno pristopiti v naslednjih tednih
pred začetkom nove sezone.
Sklep 126: Vsi sklepi 19. Redne se potrdijo.
AD/2 Finančno poročilo maj 2021-september 2021.
G. Meh: Pove, da smo v finančnih okvirih planirane porabe. Poudari, da je poraba višja primerjano
z lanskim letom, kar pa gre na račun več tekmovanj, ki smo se jih udeležili in ki so v enakem
obdobju lani odpadla. Predstavi strukturo prihodkov in pove, da smo dobili enkratna sredstva za
Olimpijske igre v znesku 100.000 EUR. Predstavi vse odhodke. Predstavi strukturo stroškov po
posameznih reprezentancah. Pove, da so zaradi boljšega pregleda ter poročil, ki jih je potrebno
predložiti na AJPES pripravili tudi finančni pregled panoge za mesece januar do september.
Naprej pove, da bo potrebna posebna pozornost pri udeležbi na tekmovanjih. Pri zaostrenih
finančnih razmerah bo potrebno kdaj poslati tudi kakšnega temovalca manj na tekmovanje. Bomo
pa v naslednjih dveh mesecih izvedeli natančne številke in v kolikor bo potrebno pripravili rebalans
proračunov posameeznih reprezentančnih selekcij.
G. Šinkovec odpre debato glede odhodkov panoge, plač in pogodbenih obveznosti v kateri
sodelujejo: G.Pogorelčnik, G. Šinkovec, G. Meh, G. Prevc, G. Bukovnik.
Povzetek razprave: Večina trenerjev in ostalih sodelavcev sodeluje s panogo preko lastnega S.P.,
kar je tudi ceneje za panogo. Nekaj sodelavcev ima redno delovno razmerje. Za tekmovanja
najvišjega ranga, ki se jih udeležujemo dobimo “travel Money”, ki se razlikuje glede na oddaljenost

prizorišč. Ta znesek letno prinese 80 - 90.000 EUR. Nekatere nacije, ki imajo trening centre v
Evropi z naslova “Travel moneya” dobijo kar nekaj denarja.
Sklep 127: Odbor/Zbor se je seznanil s finančnim poročilom panoge za obdobje pet
mesecev sezone 2021/2022 in izidom poslovanja za obdobje jan 2021 – september 2021.
Ob tem Odbor od vodstva pričakuje da bo:
 pri načrtovanju udeležbe na mednarodnih tekmah upoštevalo načelo racionalnosti
in sposobnosti financiranja potovanj, ob tem bodo imele prednost ekipe oziroma
tekmovalci oz. tekmovalke, ki imajo možnost za dosego dobrih rezultatov;
 v roku dveh mesecev bo preverilo finančne možnosti in po potrebi pripravilo
predlog rebalansa finančnega plana sezone.

AD/3 Poročila posameznih reprezentančnih selekcij za obdobje maj-oktober 2021.
G. Pogorelčnik: Na kratko povzame poročila posameznih selekcij:
A ekipa moški: Pove, da so bile vse priprave in treningi realizirani. Predstvai rezultate, pove da je
bil glavni cilj zadržati kvoto 6 tekmovalcev. Predstavi še plan za zaključek priprav in začetek nove
sezone. Povzame še trenutno porabo, ki je v okvirih plana sprejetega pred začetkom sezone.
B ekipa moški: Pove, da je zaradi finančnih omejitev ekipa izpustila določena tekmovanja. Na
tekmovanja smo bili prisiljeni peljati tekmovalce, ki so se borili za kvote. Na prva tekmovanja tako
po pridobljeni dodatni kvoti lahko pošljemo 7 tekmovalcev. Pove, da se tekmovanj na Kitajskem
ne bomo udeležili zaradi prevelikih stroškov. Poudari, kako pomembno je, da pridobimo dodatna
sredstva, da bomo na tekme pošiljali čim več tekmovalcev.
Mladinska reprezentanca moški: Predstavi težave z odrejenimi karantenami v srednjih šolah, ki
so večkrat posegle v process treninga. Pove, da niso opravili začrtanega števila skokov. Naprej
pove, da sta dva tekmovalca dosegla kriterije za mladinsko reprezentanco. Pove tudi, da je
tekmovalec Gorazd Završnik suspendiran do konca sezone, zaradi nešportnega veedenja, ki se
je ponavljalo, za kar je športnik prej dobil več opozoril. Predstavi še glavna cilja ekipe, ki sta
Mladisnko svetovno prvenstvo in OFEM.
A ekipa ženski: Izpostavi odlične rezultate tekmovalk. Pove, da bodo težko finančno izpeljale
sezono brez dodatnih sredstev zaradi dodatnih tekmovanj, ki jih v planu pred sezno v okviru
peliminarnega koledarja nismo zajeli.

Mladisnka ekipa ženske: Finančno najbolj kritična ekipa. Izpostavi, da so nekatera dekleta
skakala na 3. oz. na kar 4. nivojih tekmovanjih, kar je logistično in finančno zelo zahtevno. V
prihodnje bo potrebno razmisliti o delitvi ekipe in dodatnem strokovnem kadru.
Nordijska kombinacija A/B/ Ml.: Normalno so izpeljali vse začrtane treninge. Trenutno je poudarek
na teku. Glavni cilj je dosega Olimpijske norme. Tudi pri tej ekipi bo nekaj težav s sredstvi zaradi
naknadno dodanih tekmovanj, ki jih prvotno nismo vkalkuliali v program. Potrebujejo približno
10% dodatnih sredstev za nemoteno izvedbo programov. Izpostavi še odlične rezultate Eme
Volavšek v poletnem delu sezone.
Nordijska kombinacija DPNC: Pohvali ekipo in pove, da je opazen napredek. Izpostavi Silvo
Verbič, ki je bila skupna zmagovalka Alpskega pokala. Pove, da imamo trenutno v Nordijski
kombinaciji enega trenerja manj glede na začetek sezone. Finančno ekipa ni težavna oziroma
bo lahko izvedla program brez dodatnih sredstev.
Na koncu pove še, da potrebujemo približno 62 000 EUR dodatnih sedstev za nemoteno izvedbo
programov reprezentanc in DPNC. Predstavi planirane tekme za začetek sezone. Pove, da prva
tekmovanje skoraj vsa potekajo na oddaljenih prizoriščih, kjer se potuje z avioni. Preko agencije
poskušamo najti najcenejše možnosti glede letalskih prevozov. Organizirani prevozi so navadno
zelo dragi. Nadalje pove, da se nekaterih tekmovanj, predvsem na nižjem nivoju (FIS-pokal), ki
so oddaljena in draga ne bomo udeležili. Pove še, da se je ženska A ekipa povečala za eno osebo
- fizioterapevtka, ki je bila načrtovana že v začetku sezone. Izpostavi še težavo mladinske ekipe
pri dekletih, ki zaradi pomanjkanja kadra in veliko tekmovalk, ki tekmujejo na različnih nivojih,
težko delujejo. Povzame, da mora biti cilj na vseh nivojih nastopiti s polnimi kvotami, saj tako
vzdržujemo piramido nastopov in hkrati tekmovalno kvaliteto.
G. Logar: Zanima ga, če bo pri kadrovsko povečanje ženske mladisnke ekipe upoštevano pri
rebalansu.
G. Pogorelčnik pove, da ne gre za katkoročno, temveč dolgoročno rešitev, o kateri bo potrebno
razmišljati v obdobju enega ali dveh let.
G. Meh poudari, da je vse odvisno od prihodkov. Nihče si ne želi, da pridemo v stanje iz
preteklosti. Pove, da bo potrebno pridobiti dodatna sredstva, da bomo izvajali začrtani program.
G. Šinkovec odpre debate glede moškega dela Nordijske kombinacije:
V debati sodelujejo: G. Pogorelčnik, G. Gros, G. Šinkovec, G. Bukovnik, G. Prevc.

Povzetek debate: Vlaganja v nordijsko kombinacijo so zelo visoka. Ekipa se je menjala, je mlada
in perspektivna in 2 tekmovalca imata kvoto za nastop v svetovnem pokalu. Sredstva, ki jih
vlagamo, so v svetovnem merilu gledano minimalna, da se s tem še držimo za rep nacij, ki imajo
pravico nastopov na tekmah snajvišjega ranga.
Sklep 128: Polletna poročila reprezentančnih selekcij se potrjujejo.

AD/4 Poročila predstavnikov Odborov za skoke in NK pri Mednarodni Smučarski Zvezi (G.
Bukovnik, G. Gros).
G. Bukovnik: predstavi, da so bile na sestankih odbora posamezne ocene ekip zelo pozitivne.
Poudari, da je spodbudno, da se je tekmovanja v nordisjki kombinaciji na poletnem Grand prixu
udeležilo kar 31 deklet iz 9 držav, kar je pomembno tudi za uvrstitev panoge na Olimpijske igre.
Pohvala je šla tudi Anji Tepeš, ki se je pridružila ekipi kontrole na tekmovanjih v Beljaku.
Predsednik komiteja se je zahvalil Sloveniji, ker smo uvrstili tekmovanja za dekleta na program
svetovnega pokala v Planici. Pove, da potekajo priprave na katerih bi morali sodelovati in sicer
glede dolgoročnega koledarja tekmovanj. Glede tekmovanja deklet na OI naj bi bila realna
možnost že Olimpijske igre leta 2026 v Italiji. Odločitev naj bi bila znana poleti naslednje leto. Šlo
naj bi za eno posamezno in eno ekipno mešano tekmovanje. Organizacijo tekmovanja za dekleta
podpira tudi organizator Olimpijskih iger.
G.Gros: Pove, da je bilo potrebno sprejeti določene spremembe pri pravilih kvalifikacij za dekleta.
Na tekmovanju na izpadanje bo tekmovalo 50 deklet. Pove, da je bila razprava glede ideje
novoletne turneje zelo burna. Po najavi organizacije Ljubnega so se oglasili tudi Nemški
organizatorji. Po Ljubnem v letošnji sezoni naj bi se turneji v prihodnosti priklučil še Beljak in
Trbiž. Predstavi spremembe glede kontrole in meritve tekmovalcev (razkorak). Obvezna je
kontrola ločena po spolu. Smiselno bi bilo spremembo uvesti tudi v nacionalni tekmovalni sistem.
Pove še, da se menja pravilo za finale ekipnih tekmovanj. Na ekipni tekmi se v finalu po vsaki
seriji spremeni vrstni red tekmovalcev glede na rezultate. Uvaja se novo otroško tekmovanje, ki
ga lahko organizirajo skakalno manj razvite države. Udeležba je možna za vse. Potekajo pa tri
tekmovanja v poletni poletni in zimski sezoni. Na koncu pove še glede prepovedi uporabe flora
za mazanje smuči v EU.
G. Bukovnik: Dodaja, da imamo v šolanju dve TD kandidatki, ki bosta v kratkem delali izpit in v
prihodnosti to delo opravljati. Pove še, da bodo točko glede ženskih sodnic in TD obravnavali na
komisiji za sodnike, ki bo v mesecu novembru.

G. Mlakar: Odpre razpravo glede dresov avstrijskih tekmovalcev, ki naj bi jih prirejali glede na
nivo tekmovanja oz. kontrolorja.
V razpravi sodelujejo: G. Gros G. Mlakar, G. Pogorelčnik., G Šinkovec. Povzetek razprave: Prišlo
je do spora med Nemškim in Avstrijskim taborom glede meritev za drese. Vsak kontrolor lahko
drugače izmeri tekmovalca, že tu lahko prihaja do razlik. Računalniško merjenje je trenutno
predrago in zamudno. Je pa možnost v prihodnosti.
Sklep 129: Odbor se je seznanil s poročiloma predstavnikov FIS odborov.

AD5/ Predlog predstavnikov štajerske regije, da se izobraževanja in izpiti za kandidate za nove
sodnikeizvedejo v regiji, tako kot je bilo pred leti.
G. Meh: Pove, da je bil na sestanku Štarjerko – Koroške regije sprejet omenjeni sklep.
G. Bukovnik: Pove, da se veseli pobudein da jo bodo uresničili v kratkem. Na sestanku komisije
v novembru bodo rauzpravljali o tej tematiki.
Sklep 130: Odbor se je seznanil s pobudo regije in predlaga, da se jo realizira.

AD6/ Dotacije za izvedbo tekmovanj v poletni sezoni 2021.
G. Meh: Pove, da se bo točka dnevnega reda glede dotacij obravnavala na naslednjem Odboru.

AD7/ Razno.
G. Meh predstavi, da imamo 5 točk pod točko Razno, ki jih moramo obravnavati. Začeli bi z Sklepi,
ki so bili sprejeti na 10. seji strokovnega sveta.
- G. Gros: povzame sklepe 10. seje strokovnega sveta. Gre za potrjevanje tekmovalcev, ki so
dosegli kriterije za uvrstitev v posamezne reprezentančne selekcije:
Predlaga, da se tekmovalcema Maksimu Bartolju in Marcelu Stržinarju, ki sta izpolnila kriterije za
mladinsko reprezentanco podeli status mladinskega reprezentanta.

Sklep 131: Maksim Bartolj in Marcel Stržinar na podlagi osvojenih kriterijev pridobita
status mladisnkega reprezentanta.
Naprej predlaga, da se tekmovalkama Lari Logar in Taji Bodlaj, ki sta izpolnili kriterije za
mladinsko reprezentanco podeli status mladisnkih reprezentantk.
Sklep 132: Lara Logar in Taja Bodlaj na podlagi osvojenih kriterijev pridobita status
mladinske reprezentantke.
Naprej predlaga, da se tekmovalki Silvi Verbič, ki je izpolnila kriterije za A/B/Mladinsko
reprezentanco v nordijski kombinaciji podeli status polnopravne reprezentantke.
Sklep 133: Silva Verbič na podlagi osvojenih kriterijev pridobi status A/B/Mladinske
reprezentantke v nordijski kombinaciji.
Naprej predlaga, da se tekmovalcema Matiji Zelniku in Gregorju Kadivcu, ki sta izpolnila kriterije
za Mladinsko reprezentanco v nordijski kombinaciji podeli status reprezentantov.
Sklep 134: Matija Zelnik in Gregor Kadivec na podlagi osvojenih kriterijev pridobita status
Mladinskega reprezentanta v nordijski kombinaciji.
G. Gros predstavi sklep glede izvedbe tekmovanja na ledeni smučini v poletni sezoni ter da se
polenta sezona podalša do 3.11.2021 zaradi prestavljene tekme.
G. Pogorelčnik: doda, da bi bilo smiselno pravilo o ledeni smučini vpisati v tekmovalne propozicije.
Sklep 135: Izvedba poletnega tekmovanja na ledeni smučini in podaljšanje poletne sezone
do 3.11.2021 se potrdi.
G. Gros: Predstavi sklep, ki je bil sprejet na Strokovnem svetu in sicer, da se poleg rezultatskih
kriterijev za OI doda tudi kriterij opravljenega cepljenja za vse udeležence. Razloži, da je za
necepljene predpisana 21 dnevna karantena. Odpre razpravo glede trenerja A ženske ekipe, ki
se ne želi cepiti. Poda predlog, da mora zadnjih 14 dni zaradi utečenosti ekipo voditi trener, ki bo
vodil ekipo na OI. Vodstvo mora sprejeti sklep glede te tematike.
Razvije se debata glede pogojev cepljenja, ki jih zahteva Organizator Olimpijskih iger: V debate
sodelujejo: G. Mlakar, G. Pogorelčnik, G. Gros, G. Meh. Povzetek razprave: Za tekmovalce je

možna karatntena 21 dni pred tekmovanjem za vse ostale udeležence je obvezno cepljenje.V
slovenski ekipi nimamo težav, vsi so oziroma bodo pravočasno cepljeni z izjemo glavnega
trenerja ženske reprezentance.
Sklep 136: Olimpijskih iger v Pekingu se lahko udeležijo samo tekmovalci, ki so cepljeni
proti COVID-19.
G .Gros: Animacijski dogodek je prestavljen na 7.11.2021, hkrati pa se takrat izvede tudi podelitev
pokala Argeta za poletno sezono.
G. Pogorelčnik pove, da bodo klubi dobili rezultate na vpogled najkasneje 3.11.2021.
G. Kaligaro: Pove, da bo tekmovalna komislija 4.11 potrjevala končne rezultate.
Sklep 137: Animacijsko tekmovanje in podelitev pokala Argeta se izvede 7.11.2021.
G. Kaligaro: Poda predlog, da bi mesto Roka Mandla v tekmovalni komisiji prevzel Anže Obreza.
G. Kaligaro: Znanima ga kolikšen je strošek organizacije tekmovanaj v Planici? Glede na to, da
so klubi zaradi slabih pogojev velikokrat primorani organizirati tekmovanja tam.
G. Gros: pove, da so bile lansko leto tekme za klube brezplačne, krite iz sponzorskega denarja.
Pogodbe veljajo do novega leta. Do takrat pa ne vemo ali bo letošnje leto enako.
G. Šinkovec: Predlaga, da se sprejme sklep glede izključitve G. Završnika.
G. Pogorelčnik: Razloži, da je sklep pravnomočen, ko ga poda disciplinska komisija katere člani
so direktor SZS, predsednik panoge in dodatna oseba, ki jo določi direktor.

2. Točka Razno: Pritožba SSK Velenje:
G Meh: prebere pritožbo SSK Velenja glede izbrisa rezultata za Patrika Viteza v Mislinji zaradi
neporavnane članarine SZS oziroma neizvedene registracije tekmovalca. Sredstva so bila s strani
staršev in kluba nakazana, vloga za podaljšanje članstva pa ni bila oddana. Klujb temu je
tekmovalna komisija vse, ki na dan tekmovanja niso imeli plačane članarine brisala iz rezultatov.
Sprašujejo se, kako je sploh mogoče, da lahko v tem primeru tekmovalec nastopi na tekmovanju
in kdo je odgovoren za to. Apelirajo, da odbor o temi razpravlja in se opredeli glede tematike.

G. Gros: Poda mnenje, če je nedoslednost v pravilih, je potrebno pravila spremeniti. Meni še, da
tekmovalec ni kriv. Predlaga, da klub ne dobi točk tekmovalec pač.
G. Kaligaro: Pove, da so glede te teme sestankovali. Pove postopek pridobitve modre kartica –
Članarine SZS. V tekmovalnih propozicijah je zapisano, da tekmovalec ki na dan tekmovanja
nima plačane članarine tekmuje na odgovornost kluba oziroma trenerja, ki ga prijavi. Z novo
aplikacijo za rezultate tak dogodek ne bo mogoč, saj bosta Sistema povezana. Tekmovalna
komislija je sprejela sklep, da tekmovalce brez članarine na dan tekmovanja izbriše iz rezultatov.
G. Ograjenšek: Poda primerjavo z zavarovanjem avtomobila. Se strinja, da epilog gre v prid
tekmovalca.
G. Gros: Glede na propozicije ima TK prav. V tej točki ne sme priti do obračunavanje med klubi.
Glavna stvar pri MK je zavarovanje zaradi primera poškodbe na tekmovanju.
G. Ograjenšek: Pove, da komunikacija med MK in zavarovalnico traja predolgo.
G. Kaligaro. Pravila so taka kot so in zadeva je odločena. V kolikor se tekmovalcu P. Vitezu prizna
rezultat, se mora tudi vsem ostalim.
G. Mehu se predlog g. Grosa zdi primeren, vendar na podlagi razprave zato predlaga:
Sklep 138: Tekmovalna komislija je odgovorna in pristojna za tovrstne odločitve zato
sklep, da se tekmovalcu odvzame rezultat obvelja. V bodoče je potrebno prilagoditi pravila,
v katerih se naj jasno napiše kateri tekmovalec in kdaj nima pravice nastopa, prav tako naj
se določijo roki v katerih mora tekmovalna komisija izreči brisanje rezultatov tekmovalca
in določiti možnost pritožbe in postopek pritožbe.
G. Logar:: Predstavi predlog, da bi otroke, ki zastopajo Slovenijo na mednarodnih tekmovanjih
opremili z reprezentančnimi oblačili (majice, trenirke). Trenutno v zadnjem trenutku dobijo majice,
ki pa so jim v večini prevelike. Je mnenja, da glede na to, da se ve za katero starostno kategorijo
tekmovanja potekajo, bi lahko vnaprej prilagodili velikost. Predstavi še idejo, da bi se za tovrstne
dogodke lahko otroci srečali s svojimi vzorniki – reprezentati A/B ter poudari, koliko to otrokom
pomeni. Naprej G. Logar predlaga, da se program za merjenje dolžine skoka kupi oziroma
izposodi ter nudi klubom na posojo pri izvedbi tekmovanj, tudi nižjih starostnih kategorij. Izpostavi,
da je danes za izvedbo tekmovanj zelo težko dobiti prostovoljce. Poda še predlog glede polepitve
klubskih kombijev z reklamo za SP v Planici 2023. Meni, da je to odlična priložnost za

organizatorja prav tako za klube, ki bi lahko glede tega prejeli neka minimalna sredstva ali
opremo.
G. Pogorelčnik se opredeli do predlogov:
V prvi vrsti se strinja s predlogom glede opreme otrok. Pove, da se že sedaj trudijo z nekaj
opreme, ki jo v ta namen podarijo otrokom in se zaveda kaj le ta otrokom pomeni.
G. Gros predlaga: da bi Mercator pokril oblačila za otroke polepljene s sponzorji.
G. Pogorelčnik nadaljuje glede video merjenja: Zadeva se je ustavila. Sistem se lahko uporablja.
Je natančen. Posameznik potrebuje nekaj časa, da se ga navadi, zato še ni primeren za širšo
uporabo, prav tako ni kompatibilen s sistemom za vodenje tekmovanj. Sistem za merjenje, ki bo
kompatibilen z novim programom je potrebno kupiti, vendar se je potrebno pozanimati glede cene.
Sistemi v tujini niso kompatibilni z našim programom.
G.Pogorelčnik se opredeli še do predloga polepitve: Pove, da se je glede predloga že pogovarjal
z Generalnim sekretarjem, ki je odprt za dialog glede te pobude.
G. Gros: Pove, da bo Planica klubom donirala hiške iz tekmovalne vasi, saj bodo po novem v
Planici za preoblačenje na voljo kontejnerji. Vloge klubi pošljejo Jelku Gros na e-naslov:
jelko.gros@sport.si. V dopisu je potrebno zaprositi za donacijo. Prevoz hišic si uredijo klubi sami.
Sklep 139: Vodja panoge obvesti vse klube glede možnosti in načina donacije Planiških
hišic.
G Prevc: Pove, da so samostojne tekme za NK izredno drage in se ba TK naslovi pobudo, da
združuje tekme smučarskih skokov in nordijskih kombinatorcev.
G. Gros: razloži, da se to velikokrat dogaja zaradi razlike v kvaliteti med dekleti (skoki in nordijska
kombinacija).
Sklep 140: Tekmovalni komisiji se naslovi pobuda, da se Državna prvenstva v Nordijski
kombinaciji izvedejo v sklopu tekmovanj za pokal Argeta izven starostnih kategorij.
Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti!

Sestanek se je zaključil ob 18:55.
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