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Odbor za smučarske skoke in NK
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1000 Ljubljana
Ljubljana, 25.11.2021

ZAPISNIK
21. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v četrtek
25.11.2021 ob 17:00 uri v prostorih SZS.
Prisotni člani: G. Borut Meh -vršilec dolžnosti predsednika, G. Janez Bukovnik – član, G. Božidar
Prevc -član, G. Uroš Logar -član, G. Rolando Kaligaro -član, G. Marko Mlakar -član, G. Boris
Tomazin - Podpresednik, G. Marko Klarič,
Ostali prisotni: G. Gorazd Pogorelčnik -vodja panoge za skoke in nordijske kombinacijo,
Primož Kožar – zapisnik.
Odsotni: G. Drago Bahun, G. Franci Rogelj,
Opravičili: G. Matija Stegnar, G. Marjan Šinkovec -član, G. Jožef Ograjenek -član, G. Gabriel
Gros -član.

G. Borut Meh pozdravi prisotne, pove, da so člani gradivo za sejo že prejeli po e-pošti. Predstavi
naslednji Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev dnevnega reda in pregled realizacije sklepov 20. Redne seje.
Seznanitev z vsebino regijskih sestankov.
Izhodišča za prenovo tekmovalnih pravil.
Aktivnosti za izvolitev predsednika zbora in novoizvoljenih organov zbora.
Razno.
- Potrditev nacionalnega tekmovalnega koledarja.

G. Mlakar: Pod točko razno predlaga kratko poročilo aktivnosti Homologacijske komisije.

G. Bukovnik: Predlaga še poročilo o aktivnostih Sodniške komisije.
Sklep 140: Dnevni red z dopolnitvijo točke razno se potrdi.
AD/1 Potrditev dnevnega reda in pregled realizacije sklepov 20. redne seje.
G. Pogorelčnik: Predstavi sklepe 20. Redne seje. Pove, da so bile vse tekme poletnega dela
izvedene, prav tako podelitev skupnega seštevka posameznikov za Pokal Argeta Junior. Klubi so
že prejeli rezultate skupnega seštevka. Predlaga, da se na naslednji seji Zbora podelili nagrade
najboljšim klubom poletne sezone. Vsi ostali sklepi 20. redne seje so bili realizirani.
G. Pintar: Zanima ga sklep glede realizacije donacije Planiških hišic. Razloži, da so v OK Ljubno
izkazali interes za več Planiških hišic, ki bi služile kot garderobe za tekmovanja mednarodnega
nivoja, ki se odvijajo na Ljubnem. Pove, da je poslal vlogo za donacijo, odgovora pa še ni dobil.
Pove še, da nima informacije, kaj se dogaja in kakšna je situacija glede tega.
G. Pogorelčnik razloži, da je bilo obvestilo poslano vsem klubom ter, da so nekateri hišice tudi že
odpeljali. Predlaga, da se glede omenjene težave G. Pintar obrne direktno na G. Grosa.
Sklep 141: Sklepi 20. redne seje se potrdijo. G. Grosa se pozove, da poda odgovore glede
hišic vsem, ki odgovora še niso dobili.
AD/2 Seznanitev z vsebino regisjkih sestankov.
G. Meh pove, da je bila večina klubov na sestankih prisotna, da se mu zdijo tovrstni sestani zelo
koristni. Predstavi težave in pričakovanja klubov. Predstavi predloge in priporočila, ki so bila
oblikovana na podlagi razprave:
- V okviru finančnega načrta panoge in ob upoštevanju finančnih možnosti, naj se v bodoče
predvidi tudi fiksen znesek za klube po v naprej znanih kriterijih, ne glede na finančni rezultat
tekem svetovnega pokala. Pri tem znesek namenjen klubom ne sme zajedati programov
reprezentančnih selekcij.
- V okviru SZS naj se pripravi celovita strategija razvoja panoge, ki mora vključiti tudi načine
pridobivanja novih članov.
- Znotraj DPNC naj se kot izbirno vsebino vključi usposabljanje tekmovalcev za trenerje.
- Preveriti možnosti za oživitev Planiških skakalnih šol.
- Pripraviti predlog kompenzacije za klube, ki se niso leta 2017 odločili za kombije.

Naprej omeni predlog razrešitve notranjega dolga panoge do skupnih služb SZS in rešitev
problematike dodelitve kombijev iz leta 2017, ki je bila izpostavljena na sestankih predstavnikov
regij.
G. Meh predstavi sistem dodeljevanja kombijev. V letu 2017 se je klubom ponudilo, da pridobijo
kombije na leasing, ki ga bo izplačala SZS panoga skoki in NK, vir naj bi bil ustvarjen presežek
iz tekmovanj svetovnega pokala v Planici.
Nekateri klubi so se odločili za kombije, drugi so namenska sredstva porabili v druge namene.
Nakup kombijev je bil realiziran, finančna pomoč klubom, ki se niso odločili za kombije pa ne v
celoti, predvsem zaradi finančnih težav Planice. Pove še, da v finančno delovanje Planice nimamo
vpogleda.
Naprej predstavi analizo notranjega dolga panoge do skupnih služb in drugih panog. V letu 2018
je dolg znašal 154 000 eur. Pove, da v kolikor izhajamo iz poslovnega izida panoge od leta 2018,
do vključno leta 2020 in ob upoštevanju obračunane amortizacije, ki ni odliv panoga ne bi smela
več imeti notranjega dolga. Potreben bo še en razjasnitveni sestanek z vodstvom SZS,
računovodstvom in vodstvom panoge.
G. Meh nadaljuje s poročilom glede dotacije kombijev. Pove, da se je za kombije odločilo 8 klubov.
V petih letih je bilo za leasing tako plačano 253.935 EUR, od tega so klubi zaradi neizpolnjevanja
kriterijev plačali panogi letno povprečno 12.000 EUR ali skupaj 60.000 EUR.
V tem obdobju je panoga namenila za poplačilo leasinga 193,935 EUR. Poprečno letno znese
pokrivanje leasinga 38.787 EUR. Iz sredstev panoge je bilo tako namenjenih za poplačilo leasinga
155.148 EUR.
G. Meh poda predlog za glasovanje na Zboru, da se klubom, ki se niso odločili za kombije, nameni
dvo letni znesek v skupni višini 77.574 EUR. Ta znesek se po kriterijih za sezone 2018/19 in
2019/2020 razdeli med klube in izplača najkasneje do 31. 12. 2022.
G. Pogorelčnik: Predstavi kriterije za dodelitev sredstev. Prvi kriterij je bil število tekmovalcev do
15. leta starosti iz leta 2017 in število reprezentantov, drugi kriterij pa število tekmovanj, ki jih klub
organizira in pa tretji kriterij število prostovoljcev, ki pa ga nismo upoštevali glede na to, da v
zadnjih dveh letih zaradi znanih razmer ni bilo prostovoljcev na tekmovanju v Planici, prav tako iz
naslova prireditve v Planici nismo bili deležni nobenih sredstev. Na podlagi kriterijev predstavi
tabelo dodeljenih sredstev klubom, ki se niso odločili za nakup kombijev.

Sklep 142: Na Zbor se poda predlog, da se klubom, ki se niso odločili za kombije, nameni
dvo letni znesek (77.574 EUR). Ta znesek se po kriterijih za sezone 2018/19 in 2019/2020,
ob upoštevanju problematike COVID pri planiških prostovoljcih, razdeli med klube in
izplača najkasneje do 31. 12. 2022.

AD/3 Izhodišča za prenovo tekmovalnih pravil.
G. Pogorelčnik: pove, da bo točko predstavil G. Kaligaro, katerega pohvali za opravljeno delo in
poudari, da se je vrsto let nadgrajevalo pravila, nikoli pa jih nismo uredili, tako kot bi si želeli.
Pravila so sedaj bistveno bolj pregledna ter usklajena z mednarodnimi pravili.
G. Kaligaro: Pove, da so v tekmovalne propozicije dodali kazalo, da bodo uporabniki lažje in
hitreje prišli do informacij. Predstavi spremembe glede združevanja kategorij v Nordijski
kombinaciji. Predstavi sistem prijave na tekmovanja v novem program Hiflyer, prav tako pošiljanja
razpisov preko te aplikacije. Predstavi spremembe pri organizaciji tekmovanj glede sodnikov (več
kot dva domača sodnika). Prav tako pove, da program ne bo omogočal prijave tekmovalcev brez
plačane modre kartice. Izjema bo podpis formularja s katerim se bo trener obvezal, da prevzame
odgovornost za nastop tekmovalca. Pove še, da mora biti kartica plačana najmanj 3 dni pred
prvim tekmovanjem, zaradi protokolov in začetka veljave zavarovanja. Naloga tehničnih
delegatov je, da preveri ustreznost sestave tekmovalne žirije. Po tekmovanju izpolni poročilo v
aplikaciji Hiflyer ter preveri poravnane obveznosti organizatorja do delegiranih oseb. Dostop do
poročila TD bodo imeli Vodja tekmovanja, klub organizator, TD, Gorazd Pogorelčnik -Vodja
panoge za skoke in NK, Rolando Kaligaro -predsednik TK, Janez Bukovnik - predsednik komisije
za sodnike, Marko Mlakar - predsednik homologacijske komisije in Boštjan Ahačič.
G. Pogorelčnik: Prosi G. Kaligara, da urejeno gradivo z označenimi spremembami posreduje
vsem članom Odbora.
G. Meh: Predlaga, da skupina v sestavi G. Kaligaro, G. Pogorelčnik, G. Gros, G. Bukovnik, G.
Mlakar gradivo še enkrat pregleda in pripravi čistopis.
G. Bukovnik: Predlaga, da se v to skupino, ki bo pregledala gradivo doda še G. Ahačič.
Sklep 143: Imenuje se skupina za pregled in prenovo tekmovalnih pravil v sestavi:
- Gorazd Pogorelčnik – vodja,
- Jelko Gros,
- Janez Bukovnik,

- Rolando Kaligaro,
- Marko Mlakar in
- Boštjan Ahačič.
Skupina pripravi predlog prenovljenih tekmovalnih pravil do 31. 1. 2022 z veljavnostjo v
sezoni 2022/23.

AD/4 Aktivnosti za izvolitev predsednika zbora in novoizvoljenih organov zbora.
G. Pogorelčnik: Predstavi časovnico izvolitve novega predsednika. V začetku decembra se objavi
poziv za vložitev kandidatur (6. Decembra), ki naj bi trajala do začetka januarja. Po tem času
imamo 30 dnevni rok za izvedbo volitev. Predlaga, da bi bilo potrebno volitve izvesti čim prej, da
se ne bi zavlekle v februar, ko imamo na sporedu Olimpijske igre in veliko drugih obveznosti. Sledi
potrditev izvoljenih kandidatov, ki bo na skupščini SZS v začetku marca.
G. Meh predlaga, da se na seji Zbora v decembru sprejme spremembo 12. člena poslovnika in
sicer, da član Odbora ni več predsednik OK Planica, ker ta ne obstaja več, temveč predstavnik
Zavoda Sloski, ki ga v imenovanje predlaga ustanovitelj zavoda, SZS. Član Odbora naj bi po
novem bil tudi predsednik OK Svetovnega pokala za ženske, Ljubno.
G. Meh: Izpostavi, da se bo pogovoril s člani Odbora in v kolikor je želja po skupnem sodelovanju
in bo opravljal delo predsednika ne vidi posebne potrebe za bistvene spremembe, kakor tudi ne
po spremembi v sestavah komisij in odborov.
G. Bukovnik: Postavi idejo o pobudi IO SZS ali je to pravi datum za predsedniške volitve ali bi ga
bilo potrebno spremeniti. Izpostavi, da se je v preteklosti že zgodilo, da se je tekmovalna sezona
že začela, nismo pa še imeli vodstva SZS.
G. Meh: Pove, da se zaključuje Olimpijski ciklus, prav tako v tem obdobju prenehajo številne
pogodbe s sponzorji, ki jih je potrebno obnoviti. Normalno se mu zdi, da se tisti, ki bo vodil panogo,
takoj vključi v te aktivnosti. Če bi volitve zamikali, to ne bi bilo najboljše.
Sklep 144: Odbor sprejme sklep, da se začnejo izvajati aktivnosti za izvolitev predsednika
zbora in organov zbora, ki se morajo zaključiti v januarju 2022.
Sklep 145: Odbor pozove regije, da vsaka predlaga tri kandidate za člane Odbora, od
katerih bo predsednik izbral dva po lastni presoji.

Sklep 146: Zboru predlagamo, da na decemberski seji sprejme spremembo 12. člena
poslovnika in sicer, da član Odbora ni več predsednik OK Planica, ker ta ne obstaja več,
temveč predstavnik Zavoda Sloski, ki ga v imenovanje predlaga ustanovitelj Zavoda, SZS.
Kot člana odbora se predlaga tudi predsednika OK Svetovnega pokala za ženske, Ljubno.

AD5/ Razno.
1. Koledar tekmovanj za zimsko sezono.
G. Kaligaro: Pove, da je koledar za zimsko sezono pripravljen. Pove, da so klube trikrat zaprosili
za prijavo za organizacijo tekmovanj. Nekatera tekmovanja še vedno nimajo organizatorja.
Predstavi tekmovanja in kategorije, ki organizacijsko še niso pokrita. Gre za 4 tekmovanja, med
drugim tudi člansko državno prvenstvo v Planici, za katerega je potrebno kar najhitreje pridobiti
organizatorja.
G. Pogorelčnik: Pove, da v kolikor ne bo organizatorja za člansko Državno prvenstvo, bo to
organizacijo prevzela SZS s pozivom po prostovoljni pomoči klubskih delavcev.
G. Prevc: Izpostavi, da je malo organizatorjev tekmovanj, da organizacija tekmovanj sloni zgolj
na peščici klubov.
G. Kaligaro: Poudari težavo plačila najema skakalnic v Planici za organizacijo tekmovanj ter
navede organizatorje za zimsko sezono.
G. Pogorelčnik: Zaveže se, da bo sam prevzel in rešil to zadevo. Poklical bo predsednike klubov
in se skušal dogovoriti za organizacijo tekmovanj, ki še niso pokrita.
G. Tomazin: Izpostavi problem merjenja. Omeni težavo z velikim številom merilcev, ki jih je
potrebno zagotoviti za izvedbo tekmovanj in logističen problem v primeru izvedbe tekmovanja v
Planici. Izpostavi možnost, da bi merjenje opravljali trenerji.
G. Pogorelčnik: Predlaga v kolikor se Odbor strinja spremebo propozicij, da bi lahko tekmo merila
samo dva merilca.

G. Klarič: Poudari, da je v tekmovalnih propozicijah zapisano, da morajo imeti merilci sodniški
izpit, pove še, da so imeli pri organizaciji tekmovanj v Planici slabe izkušnje, saj skakalnice niso
bil pripravčljene in so imeli z organizacijo obilico dela.
Sklep 145: Tekmovalni koledar se potrdi. G. Pogorelčnik je zadolžen, da pozove klube k
organizaciji preostalih tekmovanj.

2. Poročilo aktivnosti Homologacijske komisije.
G. Mlakar: Pove, da certifikati skakalnic veljajo 5 let. 2015 so bili certifikati podaljšani brez
pregledov. Na osnovi poročil TD je bilo ugotovljeno, da se določeni podatki razlikujejo od
certifikatov, zato je bila sprejeta odločitev, da se leta 2020 pregleda vse objekte, kar je bila dobra
odločitev. Poudarek je bil na varnosti. Veliko objektov ne dosega minimalnih varnostnih zahtev,
zato je bilo z upravljalci dogovorjeno, kaj je potrebno nujno sanirati in v kakšnem času. Pove, da
so bili upravljalci razumevajoči in da so stvari, ki so nujne za varnost nastopajočih bile sanirane.
Odločili so se, da naredijo posnetke vseh objektov, za kar je bil sprejet tudi sklep. Zaenkrat je bilo
posnetih 7 centrov (ki jih je obiskal geometer). Pove, da bodo nadaljevali z meritvami in da bodo
v naslednjem letu vsi posnetki skakalnic realiziriani. Vzporedno se izvajajo tudi vzdolžni profili,
primerjava teh profilov z aktualnimi predpisi in glede na to se bodo pripravili predlogi za
skakalnice, ki jih bo potrebno korigirati.
G. Pogorelčnik: Pove, da se je nanj obrnil župan občine Bohinj z vprašanjem glede stanja
certifikatov skakalnic v Bohinju, ker se resno zanimajo za obnovo objektov.
G. Mlakar pove, da nimajo stalnih, temveč začasne certifikate, potreben bo še en pregled, da se
uredi vse potrebno. Poročilo glede tega bo posredoval G. Pogorelčniku.
3. Poročilo aktivnosti Sodniške komisije.
G. Bukovnik: Pove, da je zelo ponosen na naše delegate in sodnike v okviru FIS. Doda, da so bili
letos naši delagati na dveh seminarjih (skoki in NK). Predstavi kandidaturo za seminar TD v
Planici v letu 2023. Pove, da so imeli letošnji sestanek komisije preko spleta na portalu ZOOM.
Vsi sklepi so bili potrjeni. Naprej pove, da bosta letos dva seminarja za nove sodnike. Pove, da
bo v decembru potekal tudi izpit za napredovanje sodnikov in sicer v dveh skupinah. Pove še, da
je bil vseslovenski seminar odpovedan zaradi trenutne zdravstvene situacije in bo izveden v pisni
obliki. Klubom so poslali gradiva (vse pomembne informacije in novosti), vsi zainteresirani sodniki
bodo morali izpolniti pole glede aktualne problematike, v kolikor želijo podaljšati svoj status. Klubi

bodo poročali glede sodnikov ali so opravili teste in na podlagi tega bodo imeli podaljšan status.
Pove še nekaj uskalditev sodniških pravil FIS z našimi pravili, ki jih bodo klubi oziroma sodniki
prejeli.
G. Logar: Predlaga, da se ustvari komisija za infrastrukturo. Klubi imajo težave pri nabavi opreme
in prenovi skakalnic pri čemer bi lahko komisija pomagala na način, da se naredi presek stanja in
klubi s skupnimi naročili pridejo do boljših cen potrebnih materialov.
Sklep 146: Odbor se seznani s poročili aktivnosti Homologacijske in Sodniške Komisije.
Pripravi se predlog za sestavo komisije za skupen nastop pri postopkih in nabavi sredstev
za izgradnjo in obnovo skakalne infrastrukture.
G. Kaligaro: Predstavi problem organizacije tekmovanj v naslednji sezoni, ko bo Planica 3 tedne
zaprta zaradi Svetovnega prvenstva in opozori, da je na rešitev tega problema potrebno
razmišljati že danes.

Sestanek se je zaključil ob 18:05.

Zapisal: Primož Kožar

Borut Meh
V.D. Predsednika
Odbora za skoke in
Nordijsko kombinacijo

