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ZAPISNIK 

 

22. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v torek 21.12.2021 

ob 17:00 uri v prostorih restavracije ETNA. 

 

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. Boris Tomazin - Podpresednik, 

G. Marko Klarič, G. Gorazd Pogorelčnik -vodja panoge za skoke in nordijske kombinacijo. 

 

Ostali prisotni: G. Ljubo Jasnič, Primož Kožar – zapisnik. 

 

Opravičili: G. Matija Stegnar -član, G. Marko Mlakar -član, G. Gabriel Gros -član.  

 

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

 

 

G. Borut Meh pozdravi prisotne, pove, da ga še posebno veseli prisotnost G. Jasniča, ki je bil 

dolgoletni predsednik Zbora in Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Predstavi 

naslednji Dnevni red: 

 

 

1. Potrditev dnevnega reda in pregled realizacije sklepov 21. redne seje. 

2. Postopki za volitve predsednika zbora in novoizvoljenih organov zbora: 

 - Ustanovitev tri članske volilne komisije. 

3. Dotacije za izvedbo tekmovanj poletje 2021. 

4. Razno: 

 - Interni kriteriji za nastop na ZOI. 

 - Podelitev nagrade L. Jasnič. 

 

 



 
G. Ograjenšek: Pod točko razno bi podal poročilo o pripravi na tekmovanje za Novoletno skakalno 

turnejo deklet na Ljubnem ob Savinji. 

 

G. Kaligaro: Želi podati poročilo o delu tekmovalne komisije in zadnjih spremembah tekmovalnega 

koledarja. 

 

Sklep 147: Dnevni red z dopolnitvijo točke razno se potrdi. 

 

 

AD/1 Potrditev dnevnega reda in pregled realizacije sklepov 21. redne seje. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi sklepe 21. Redne seje: 

 

Sklep 140: Dnevni red z dopolnitvijo točke razno se potrdi. – Realizirano. 

Sklep 141: Sklepi 20. redne seje se potrdijo. G. Grosa se pozove, da poda odgovore glede hišic 

vsem, ki odgovora še niso dobili. – Realizirano. 

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. – Realizirano (potrjeno na seji Zbora). 

Sklep 143: Imenuje se skupina za pregled in prenovo tekmovalnih pravil -V realizaciji. 

Sklep 144: Odbor sprejme sklep, da se začnejo izvajati aktivnosti za izvolitev predsednika zbora 

in organov zbora, ki se morajo zaključiti v januarju 2022. – V realizaciji. 

Sklep 145: Odbor pozove regije, da vsaka predlaga tri kandidate za člane Odbora, od katerih bo 

predsednik izbral dva po lastni presoji – V realizaciji. 

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. – Realizirano. 

Sklep 145: Tekmovalni koledar se potrdi. G. Pogorelčnik je zadolžen, da pozove klube k 

organizaciji preostalih tekmovanj. – Odprto še eno tekmovanje. 

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 - v teku (Predlaga, da se ta skupina ustanovi v novi sestavi). 

 

G. Meh: Pove, da je Zbor potrdil spremembo pravilnika v 12. členu 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. Član Odbora je tudi predsednik OK Svetovnega pokala 

Ljubno.  

 

G. Ograjenšek: Postavi vprašanje glede 142. člena, glede problematike COVID pri planiških 

prostovoljcih? 

 

G. Pogorelčnik: Pojasni, da prostovoljcev v zadnjih sezonah zaradi pandemije COVID19 ni bilo, 

zato tega kriterija nismo upoštevali. 

 

G. Šinkovec: Komentira spremembo 12. člena pravilnika. Meni, da ni dovolj samo imeti člana 

Zavoda Sloski v Odboru. Meni, da bomo samo s poročanjem tega člana in brez vpliva panoge na 

Zavod izločeni oziroma prikrajšani. Poudari besede G. Prevca iz preteklosti in sicer, da bi moral 

biti denar za dotacije klubom fiksen strošek Planiške prireditve. Meni, da bi morali biti pri zadevi 

bolj kreativni. Ne zdi se mu prav, da delajo klubi dobičke z organizacijo tekem za svetovni pokal. 

 

G. Meh: Strinja se s povedanim. Člen glede članstva predstavnika Zavoda se mu zdi smiseln. 

Pove, da bo na ta način član seznanjen s problemi panoge in mu bomo lahko dali tudi določene 

zadolžitve. Na koncu pove še, da bo potrebno rešiti odnose (kaj klubi dobijo?). 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da je bil G. Bahun član OK Planica v Odboru. Izpostavi, da v zadnjih letih 

ni bil več neposredno vključen v delo Zavoda in Odbora. Meni, da bomo sedaj dobili člana, ki bo 

imel več kontrole in nadzora kaj se v Zavodu Sloski dogaja. 

 

Sklep 148: Zapisnik 21. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo 

se potrdi. 

 

 

AD/2 Postopki za volitve predsednika zbora in novoizvoljenih organov zbora: 

 - Ustanovitev tri članske volilne komisije. 

 

G. Meh: Pove, da so pred nami volitve. Predlaga, da G. Pogorelčnik predstavi volilni postopek. 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da je postopek izvolitve opredeljuje poslovnik panoge. Predstavi časovnico 

poteka volitev: 

• 10.12.2021 je Odbor potrdil skladnost Poziva s pravilniki in akti panoge za smučarske 

skoke in NK ter statutom SZS. 

• 10.12.2021 je bil Poziv objavljen na spletni strani SZS in preko elektronske pošte poslan 

vsem klubom članom SZS-panoge za smučarske skoke in NK. 



 
• Regije so bile pozvane, da oddajo listo najmanj treh kandidatov, zastopnikov posameznih 

regij (Določen je rok 30.12.2021). 

• Odbor za smučarske skoke in NK ustanovi tri člansko volilno komisijo (današnja seja 

Odbora, 21.12.2021). 

• Komisija ugotovi skladnost kandidatur z razpisanim pozivom (v tednu po izteku roka za 

oddajo kandidatur, predlog po 10.1.2022). 

• Predložitev kandidatne liste na volilni seji Zbora. 

• Volilna seja Zbora za predsednika panoge za smučarske skoke in NK se izvede v obdobju 

med 11. in 29.1.2022. 

 

- Ustanovitev tri članske volilne komisije: 

 

G. Meh: Predlaga, da preidemo na imenovanjev tri članske volilne komisije. Za predsednika 

komisije predlaga G. Prevca, ki je bil v tej vlogi že na zadnjih volitvah. 

 

G. Prevc: Za druga dva člana komisije predlaga G. Logarja in G. Pintarja. 

 

G. Klarič: Poudari, da bi lahko nastal problem, ker G. Pintar ni član Odbora. 

 

G. Kaligaro: Predlaga G. Klariča za tretjega člana komisije. 

 

G. Pogorelčnik: Prisotnim razloži, da je s potrditvijo spremembe 12. člena poslovnika na Zboru 

za smučarske skoke in nordisjko kombinacijo, dne 16.12.2021 G. Pintar postal član Odbora. 

 

G. Meh: Predlaga ustanovitev tri članske volilne komisije v sestavi: G. Božidar Prevc, G. Uroš 

Logar in G. Marko Klarič. 

 

Sklep 149: Odbor je potrdil imenovanje tri članske volilne komisije v sestavi: G. Božidar 

Prevc, G. Uroš Logar in G. Marko Klarič. 

 

 

AD/3 Dotacije za izvedbo tekmovanj poletje 2021. 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da je točka zgolj formalne narave. Dotacije so bile že predhodno potrjene 

na Zboru. Predstavi kriterije po katerih so se sredstva delila in pove, da so kriteriji enaki že vrsto 

let. Na osnovi tega se je za poletno sezono razdelilo 13 500 EUR. Predstavi tabelo dodeljenih 

sredstev, ki naj bi jih klubi dobili plačane do 15.1.2022. 

 



 
G Meh: Pove, da gre za seznanitveni sklep razdeljenih sredstev po kriterijih, ki se že vrsto let 

upoštevajo. 

 

Sklep 150: Odbor se je seznanil z razdelitvijo Dotacij klubom za poletno sezono 2021. 

 

G. Klarič: Odpre razpravo glede dodeljenih sredstev za organizacijo tekmovanj. 

 

V razpravi sodelujejo: G. Klarič, G. Prevc, G. Kaligaro, G. Meh, G. Pogorelčnik. 

 

Povzetek razprave: Dodeljena sredstva ne pokrijejo stroška organizacije tekmovanj. Pohvali se 

delo G. Ahačiča. Predlaga se sprememba pravil, da je lahko na pokalnih in državnih tekmovanjih 

več sodnikov iz regije organizatorja. S tem bi se znižali stroški kilometrin, ki jih organizator plača 

delegiranim osebam. O zadevi je smiselno razmisliti. Potrebno bo pripraviti izračune glede 

stroškov izvedbe tekmovanj. 

 

 

AD/4   Razno 

- Interni kriteriji za nastop na ZOI. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi interne kriterije za nastop na ZOI. Pove, da več kandidatov izpolnjuje 

kriterije OKS in da je interne kriterije pripravil in potrdil ožji strokovni svet. 

 

Smučarski skoki moški: 

Kriterij 1: 2 x uvrstitev do 6. Mesta. 

Kriterij 2:1 x uvrstitev do 6. mesta in 2 x do 10. mesta. 

Kriterij 3: 2 x uvrstitev do 10. mesta in 1 x do 15. Mesta. 

Kriterij 4: Nivo športne forme (zadnja štiri tekmovanja pred zaključnim datumom za končne 

prijave; v ta kriterij se uvrstijo tekmovalci z vsaj eno uvrstitvijo do 16. mesta na tekmah svetovnega 

pokala). Na ZOI se uvrstijo tekmovalci z višje doseženim kriterijem. Odpotuje 5 tekmovalcev. 

 

Smučarski skoki ženske: 

Kriterij 1: 1 x uvrstitev do 3. mesta in 1 x uvrstitev do 6. mesta. 

Kriterij 2:  2 x uvrstitev do 6. mesta in 1 x do 10. Mesta. 

Kriterij 3: Nivo športne forme (zadnja štiri tekmovanja pred zaključnim datumom za končne 

prijave; v ta kriterij se uvrstijo tekmovalke z vsaj eno uvrstitvijo do 16. mesta na tekmah 

svetovnega pokala). Na ZOI se uvrstijo tekmovalke z višje doseženim kriterijem. Odpotujejo 4 

tekmovalke. 

 



 
Nordijska kombinacija moški: 

Kriterij 1: 2 x uvrstitev do 16. mesta na tekmovanju za svetovni pokal. 

Kriterij 2: Nivo športne forme (zadnja štiri tekmovanja pred zaključnim datumom za končne 

prijave). Na ZOI se bosta realno uvrstila največ dva tekmovalca. V primeru, da ne bo nihče 

dosegel kriterija NOC (2 x do 16. mesta), se v ekipo uvrsti en tekmovalec. 

 

Sklep 151: Odbor potrdil interne kriterije za uvrstitev na ZOI Peking. 

 

 

- Poročilo G. Ograjenšek. 

 

G. Ograjenšek: Najprej prenese lepe pozdrave G. Pintarja, ki se seje zaradi obveznosti žal ni 

mogel udeležiti. Pove, da priprave na tekmovanje za Svetovni pokal na Ljubnem potekajo v skladu 

z načrti. Smučina je pripravljena, objek se zasnežuje, tekmovanje ni pod vprašajem. Naprej pove, 

da imajo nekaj težav z domačimi gledalci, ki bi na vsak način bili radi del dogodka. Organizator 

pa je žal primoran organizirati tekmovanje brez prisotnosti gledalcev. Prosi, da se tudi s strani 

SZS klube obvesti, da bo tekmovanje potekalo brez gledalcev.  Pove, da imajo tekmovanja, kot 

tudi kvalifikacije zagotovljen direktni TV prenos, kljub zgoščenemu urniku športnih dogodkov v 

tem času. 

 

G. Šinkovec odpre razpravo glede udeležbe gledalcev na tekmovanju. 

 

V razpravi sodelujejo: G. Šinkovec, G. Meh, G. Ograjenšek, G. Klarič.  

 

Povzetek razprave: Člani primerjajo pravila pristnosti gledalcev na nogometnih tekmah. Pogoj za 

prisotnost gledalcev je tribuna s sedišči in varnostna razdalja. Povod za strožje ukrepe je bila 

tekma Mure v Evropski ligi. NIJZ je za tekmovanje na Ljubnem odsvetoval prisotnost gledalcev.  

 

G. Tomazin: Ugotavlja, da bo na tekmovanju štartalo 50 deklet zaradi tekmovalnega sistema na 

izpadanje.  

 

G. Jasnič: Vrne se na razpravo o gledalcih in pove, da je pomembno kaj prijaviš kot prireditveni 

prostor. Za prireditveni prostor je organizator odgovoren. Zunaj tega pa nima vpliva in se lahko 

naključni mimoidoči tam prosto zadržujejo. 

 

G. Meh: Obrazloži, da je župan mesta Ljubno ob Savinji z Odlokom prepovedal gibanje na 

območju skakalnice na Ljubnem. 

 



 
 

 

- Poročilo G. Kaligaro. 

 

G. Kaligaro: Pove, da je tekmovanje 26.12.2021 odpovedano. Za razlog navede, da iskanje 

organizatorja, ki bi tekmovanje organiziral ni bilo uspešno. Predstavi pobudo ki se je pojavila, da 

bi tekmovanje v sodelovanju izvedla kluba SSK Ljubno BTC in SSK Mislinja.Na koncu se za to 

možnost kluba nista uspela dogovoriti. Pove, da je predlog za nadomestni termin tekmovanja 

2.1.2022 o čemer bo odločala Tekmovalna komisija na korespondenčni seji. Pove, da je predlog, 

da se takrat izvede člansko DP v nordijski kombinaciji. Iz rezultatov tekmovanja pa se potem 

izlušči še rezultate DP mladincev do 20. let. Ta način se mu zdi najbolj primeren, da tekmovanja 

izvedemo, čeprav se zaveda, da to ni v skladu s tekmovalnimi propozicijami. Na koncu pove, da 

bo odprto tekmovanje v mesecu marcu po pogovoru prevzela SSK Ilirija. Na koncu pove še, da 

bodo kategorije od 16. let do članov prikrajšane za eno pokalno tekmovanje Argeta Junior zaradi 

odpadlega temovanja iz dne 26.12.2021. 

 

G. Klarič: Obrazloži, da je težava v tem, da je skakalnica na Ljubnem uradno zaprta. V primeru 

izvedbe tekmovanja temu ne bi bilo več tako. Pove še, da bo tekmovalkam naše reprezentance 

omogočen trening pred tekmovanjem.  

 

G. Ograjenšek: Potrdi, da je izredno veliko zanimanje in pritisk za trening s strani različnih 

reprezentanc, ki bodo nastopile na tekmovanju. 

 

G. Pogorelčnik: Predlaga, da G. Kožar razloži glede e-pošte, ki je bila poslana na klube v zvezi s 

promocijo tekmovanja za Pokal Argete Junior na družabnih omrežjih. 

 

G. Kožar: Razloži, da smo poslali dopis in slikovni material s katerim lahko klubi na družabnih 

omrežjih in drugih kanalih komunicirajo z svojimi sledilci in jih povabijo na tekmovanja katera 

organizirajo. 

 

G. Logar: Predlaga, da klubi na socialnih omrežjih sledijo drugim klubom in SZS saj s tem širimo 

bazo svojih sledilcev. Prelaga še, da pri svojih objavah označijo stran SZS in s tem dosežejo večji 

domet svojih objav. Meni, da je to dobro za panogo. 

 

G. Kaligaro: Zanima ga še, kako je mogoče, da se za udeležence Alpskega pokala v Avstriji 

zahteval pogoj PC (prebolel, cepljen), za tekmovanje Svetovnega pokala pa je bilo dovolj tudi 

testiranje. 

 



 
Obrazložitev: Profesionalni športniki in osebje, ki so bili udeleženci svetovnega pokala so bili v 

času tekmovanj v Avstriji izvzeti iz pravila 2G (cepljen, prebolel). Nastanitev in udeležba za to 

kategorijo oseb je bila mogoča z dokazilom o negativnem testu na Coronavirus po metodi PCR. 

 

- Podelitev nagrade L. Jasnič. 

 

G. Meh: Spomni, da je danes med nami Ljubo Jasnič, ki je vodil Smučarske skoke in nordijsko 

kombinacijo kar 16 let. Izpostavi, da je s svojim predanim delom pustil neizbrisen pečat. Poudari, 

koliko dela je potrebnega, da se zagotovi normalno delovanje panoge. Naprej pove, da je panoga 

smučarski skoki in nordijska kombinacija med najbolj organiziranimi panogami ne samo v okviru 

SZS ampak v športu nasploh. Uspeli smo zgraditi piramido preko klubov, do DPNC in 

reprezentanc. Izpostavi, da je Ljubo Jasnič s svojim neposrednim odnosom ter sposobnostjo 

delovanja tudi v težkih situacijah pripomogel, da je panoga napredovala in se razvijala, da ni bilo 

velikih pretresov v času njegovega delovanja. Poudari, da so bili v tem času tudi izjemni športni 

rezultati in za to se je G. Jasniču potrebno zahvaliti. Na koncu pove, da smo G. Janiču pripravili 

skromno darilo s spominskim zapisom. Na koncu se mu še enkrat zahvali za vse opravljeno delo. 

 

G. Jasnič: Zahavali se G. Mehu in vsem ostalim. Pove, da je v nekem intervjuju za SZS dejal, da 

so leta, ko je deloval na SZS njegova najlepša v življenju. Ne samo zaradi dobrih sodelavcev in 

iskrenih prijateljev, klubskih delavcev in tekmovalcev, ampak tudi zaradi odnosov, odkritosti, 

poštenosti. Dotakne se še časov, ko smo začeli graditi “skakalno” zgodbo, ko je leta 1995 prevzel 

Nordijske discipline. Pove, da je bil začetek takrat zelo težak. Izpostavi težke pogoje, ki so jih 

takrat imeli. Naprej pohvali delo G. Pogorelčnika. Meni, da so se stvari z njegovim prihodom na 

mesto vodje panoge obrnile še na bolje. Zahvali se mu za opravljeno delo ter pove, da je prinesel 

dodano vrednost panogi s svojim znanjem in izkušnjami. Meni, da je situacija v tem trenutku zelo 

dobra, da je izredno hvaležen, da gredo stvari samo še na boljše. Pove, da v kolikor gredo stvari 

na boljše ko odideš, pomeni to uspeh. Vedno je želel, da na njegovo mesto pride nekdo še boljši, 

da so želeli izbrati človeka, ki bo znal narediti še korak naprej. Veseli ga, da se je sezona tako 

dobra začela in verjame, da se bo tako tudi končala. Nekaj malega pove še o položaju, ki ga sedaj 

zaseda v politiki. Ponovno se zahvali vsem, pove, da smo imeli srečo, da se nam je zgodil Primož 

Peterka. Z njegovimi uspehi smo dobili možnost pogovarjati se s sponzorji. Predstavi zgodbo o 

svojih začetkih v Nordijskih disciplinah, prvem sponzorju, ki je postal Petrol, kako smo pridobili 

sponzorstvo Gorenja. Pove, da z izjemo Petrola danes še vedno nosimo vse sponzorje s katerimi 

smo se dogovorili leta 1995. Izpostavi, da je njegovo prepričanje, da moramo imeti za sponzorje 

domača podjetja, saj so smučarski skoki nacionalni šport. Izpostavi še prednost domačih 

trenerjev, ki po njegovem mnenju naredijo vse, da bi se dokazali. Pove, da se lahko naši trenerji 

primerjajo z najboljšimi, da se ne glede na nekatere deficite lahko  primerjamo z najboljšimi 

športnimi nacijami na svetu. Upa, da se bo ta zgodba nadaljevala. Poudari, da so naši športniki 



 
tudi po končani karieri uspešni, dobri in pošteni ljudje. Pohvali delovanje Državnega panožnega 

centra. Nameni še nekaj spodbudnih besed vsem za nadaljne delo in se ponovno zahvali. 

 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 18:05. 

 

 

 

Zapisal: Primož Kožar        Borut Meh 

V.D. Predsednika 

Odbora za skoke in 

Nordijsko kombinacijo 

  

 

 

 


