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ZAPISNIK 

 

23. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v četrtek 

10.03.2022 ob 17:00 uri v prostorih SZS. 

 

Prisotni člani: G. Borut Meh -vršilec dolžnosti predsednika, G. Janez Bukovnik – član, G. 

Božidar Prevc -član, G. Matija Stegnar -član, G. Marko Klarič -član, G. Jožef Ograjenek -član, 

G. Gabriel Gros -član, G. Uroš Logar -član (online),  G. Rajko Pintar -član, G. Marko Mlakar -

član(online), G. Gorazd Pogorelčnik -vodja panoge za skoke in nordijske kombinacijo. 

 

Ostali prisotni: Primož Kožar – zapisnik. 

Opravičili odsotnost: G. Rolando Kaligaro -član,  

 

Odsotni: G. Drago Bahun -član, G. Franci Rogelj -član, G. Boris Tomazin –  podpresednik, G. 

Marjan Šinkovec -član. 

 

G. Borut Meh pozdravi prisotne, pove, da so člani gradivo za sejo prejeli po elektronski pošti. 

Predstavi naslednji dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o izvedenem Volilnem zboru panoge.  

2. Poročilo OI 2022 (G. Pogorelčnik). 

3. Finančno poročilo maj-dec 2021 (G. Meh). 

4. Priprava za sestanek z Zavodom SLOSKI. 

5. Aktualna problematika: 

- Predlog za člane komitejev in podkomitejev FIS. 

- Razprava glede stanja v NK. 

- Informacije glede upravljanja skakalnice v Kranju. 

- Poročilo iz seje IO SZS. 

- Delitev sredstev med panogo skoki in NK ter teki 

 



 
 

Sklep 152: Dnevni red se potrdi. 

 

AD/1 Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o izvedenem Volilnem zboru panoge.  

 

G. Pogorelčnik: Predstavi sklepe zadnje redne seje. Pove, da je bilo sprejetih 5 sklepov. Predstavi 

vse sprejete sklepe. Pove, da je bilo vmes še nekaj dopisnih sej na katerih so se potrjevale ekipe 

za velika tekmovanja (OI, MSP, SP v Poletih). Spomni, da smo pred kratkim imeli tudi Volilni zbor. 

Na kratko povzame poročilo Volilne seje in predstavi potek izvolitve novega vodstva. Predstavi, 

da je novi predsednik Zbora in Odbora za smučarske skoke in nordisjko kombinacijo postal G. 

Borut Meh. 

 

G. Meh:  Predlaga, da se sprejme sklep, da se predstavnike Ljubljanske regije pozove, da uradno 

seznanijo Odbor in Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, da ne bodo imenovali 

kandidata za predsednika Tekmovalne komisije in da predlagajo, da delo še naprej  opravlja G. 

Rolando Kaligaro. 

 

G. Stegnar: Pohvali delo G. Kaligara v preteklem mandatu in podpre njegovo novo imenovanje. 

 

G. Bukovnik: Kot predsednik Sodniške komisije pohvali G. Kaligara. Pove, da ga je z delom in 

sodelovanjem nadpovprečno presenetil.  

 

G. Meh: Pove, da je z G. Kaligarom že opravil razgovor in, da je pripravljen to delo opravljati še 

naprej. 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da bo glede na to, da je G. Kaligaro član Odbora kot predstavnik Štajerske 

regije ob njegovem imenovanju za predsednika Tekmovalne komisije, potrebno imenovati novega 

člana iz Štajerske regije. 

 

Sklep 153: Predstavnike Ljubljanske regije se pozove, da uradno seznanijo Odbor in Zbor 

za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, da ne bodo imenovali kandidata za 

predsednika Tekmovalne komisije in da predlagajo, da to delo še naprej opravlja G. 

Rolando Kaligaro. Za izvedbo se zadolži g. Uroš Logar- 

Sklep so prisotni potrdili.   

 

Sklep 154: Vsi sklepi 22. Redne se potrdijo. 

 

AD/2 Poročilo OI 2022 (G. Pogorelčnik). 



 
 

G. Pogorelčnik: Predstavi udeležence preteklih OI. Pove, da so se kandidati uvrstili glede na 

vnaprej določene kriterije. Pove, da je bila konkurenca za uvrstitev zelo močna, kar se je na koncu 

pokazalo v veliko osvojenih medaljah. Lahko rečemo, da so bile te igre najuspešnejše v zgodovini 

Slovenskih smučarskih skokov. Pove še, da v Nordijski kombinaciji nihče ni izpolnil kriterijev. V 

tem primeru je praksa, da se iger udeleži en tekmovalec.  

 

G. Gros: Seji se pridruži ob 17:23. 

 

G. Pogorelčnik: Nadaljuje, da smo imeli na igrah določene težave s službo OKS za stike z 

javnostmi, kar je povzročilo dodatno delo ekipi. Največji problem je bil, da so našim medijskim 

hišam predali osebne kontakte tekmovalcev, kar jim je vzelo veliko energije. Vse omenjeno je kot 

kritiko izpostavil v poročilu OKSu. 

 

G. Pogorelčnik: Omeni še, da za nastope in priprave na OI od OKS dobimo zelo malo sredstev 

(137 000 EUR v zadnjem letu), če upoštevamo, da ta znesek predstavlja zgolj 1.32 % sredstev 

panoge za štiri letno obdobje. Predstavi pravilo “rule 40”, ki za 40 dni onemogoči oglaševanje 

sponzorjev panoge. Meni, da je vložek OKS glede na vse premajhen. Pohvali samo organizacijo 

iger. Pove, da je bil tam tudi G. Gros. Bili smo pripravljeni na vse. Izšlo se je odlično. Na koncu 

pohvali še osebje OKS, ki je ekipi bilo vedno na voljo. Omeni še, da je bilo zaradi omejenih kvot 

nekaj osebja na začetku izven vasi, kar se je po številnih izolacijah in selitvijo nekaterih v 

“izolacijsko” vas tudi to rešilo, da je bila ekipa združena. Predstavi, da so se veliko ukvarjali z 

odnosi s FIS in pravili. Na to temo sta se odvila tudi dva sestanka. Več se bo glede tega govorilo 

še po koncu sezone. 

 

G. Bukovnik: Pove, da je bilo delo narejeno zelo korektno. Pove, da je to plod dolgoletnega dela 

te organizacije. Vsem zasluženim tudi po organizacijski plati čestita. 

 

G. Stegnar: Strinja se z G. Bukovnikom. Predlaga, da se ljudi, ki so prispevali k uspehu nagradi. 

 

G. Meh: Sklene, da so bile OI zelo uspešne. V skokih smo bili celo prvi po številu medalj, kar je 

izjemen uspeh. Pove, da je pomembno, da razmislimo, kako se zahvaliti  vsem, ki so prispevali k 

tem rezultatom in v ta sistem. Na koncu se zahvali še G. Pogorelčniku. 

 

G. Klarič: Izpostavi težave s sojenjem na tekmovanjih FIS. Sprašuje G. Bukovnika ali na FIS kaj 

razpravljajo na to tematiko? Zanima ga tudi kako je z dresi glede na zadnje težave z 

diskvalifikacijami. Povzame besede znanega skakalca, da je manipulacija s skakalnimi dresi 

tehnološki doping. 



 
 

G. Bukovnik: Predstavi, da so v zadnjem letu zgradili sistem, da tekmo sodi 6 sodnikov in se med 

seboj primerjajo. Pove, da sodniki v primeru slabega sojenja ne sodijo naslednjo sezono. S temi 

sodniki opravijo interne razgovore. Opravijo se določene analize. Meni, da bo letos še veliko 

razgovorov na to temo. 

 

G. Gros: Omeni, da je najabolj zaskrbljujoče pri manipulaciji z dresi to, da s tem ravnanjem učimo 

otroke, da je potrebno goljufati, da si lahko uspešen.  

 

Sklep 155: Odbor se seznani s poročilom OI Peking. 

 

AD/3 Finančno poročilo maj-dec 2021 (G. Meh). 

 

G. Meh: Pove, da so člani predhodno že prejeli finančno poročilo. Pove, da smo v sezono vstopili 

precej previdno zaradi negotovih razmer povezanih s pandemijo Covid19. Sedaj se zadeve 

postavljajo na stare tirnice, v Planici bodo tekmovanja potekala s prisotnostjo gledalcev. Omeni, 

da smo v smučarskih skokih rezultatsko zelo uspešni. Omeni uspešno izvedbo tekmovanj 

silvestrrske turneje za dekleta na Ljubnem ob Savinji. Pove, da smo planirali porabiti 2,4 mio EUR, 

prav toliko sredstev tudi priskrbeti. Predstavi prihodke in odhodke za obdobje maj-dec 2021. 

Odhodkov je bilo približno 1,436 mio EUR, prihodkov pa 1,510 mio EUR kar na koncu rezultira 

73 000 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Na koncu oceni, da se je poslovanje finančno 

obvladovalo. Predstavi še stroške. Pove, da so se najbolj povečali stroški povezani s potovanji. 

Omeni, da je bil velik strošek povezan tudi s pandemijo Covid19. Doda, da smo večino sredstev 

iz naslova testiranja za Covid19 do konca leta 2021 dobili refundiranih. Od januarja 2022 stroškov 

testiranj ne bo mogoče več refundirati. Predstavi strukturo odhodkov. Pove, da so bili odhodki za 

športnike in spremljevalno osebje 82 % sredstev. 4 % predstavlja amortizacija, 14% predstavljajo 

ostali odhodki (velika večina teh za skakalnico v Kranju). Predstavi še stanje po stroškovnih 

mestih. Pove, da so zadeve obvladljive, da ni večjih odstopanj. Zaključi, da bomo to sezono 

verjetno zaklučili s pozitivnim poslovnim izidom. Predvideva, da bomo letos za vračilo sredstev 

klubom lahko realizirali 40.000 EUR. Opozori še na problematiko zbiranja sponzorjev za 

naslednjo sezono. Skoraj vse pogodbe potečejo ob koncu tekoče sezone. Pogajanja so dolga in 

mučna. Podjetja imajo težave z inflacijo in izgubo trgov. Izpostavi, da podjetje Telemach ne bo 

podaljšalo pogodbe. Pove, da se nam vendarle obeta podpis pogodbe z  Luko Koper. Izpostavi 

še problem sponzorstva za avtomobile. Pove, da so pred nami naporni meseci. Za naslednjo 

sezono bi morali zagotoviti približno 2,7 mio EUR za nemoteno delo. Izpostavi še problem nizkih 

plač za strokovne delavce ekip. Meh zaključi z zgodbo glede NLB, ki je prevzel pogodbo bivšega 

lastnika Sberbanke in je naš novi sponzor. Računamo na to, da bo NLB pogodbo obnovil.  

 



 
Sklep 156: Odbor se je seznanil s finančnim poročilom za obdobje maj-december 2021.  

 

 

AD/4 Priprava za sestanek z Zavodom SLOSKI. 

 

G. Meh: Predstavi, da je bil večni problem, ker Odbor ni bil seznanjen s tem, kaj se dogaja s 

poslovanjem in  delom Planice. Izpostavi, da tudi sredstev iz naslova tekmovanj v Planici v zadnjih 

letih panoga ni prejela. Pove, da G. Gros pozna ozadje dogajanja in da je napisal kaj se mu zdi 

narobe. Povzetek napisanega je, da se ne obvladuje poslovanje Zavoda SLOSKI in predvsem, 

da panoga zaradi katere je bil Zavod ustanovljen, nima nič od tega. Pove, da so imeli ožji sestanek 

s predsednikom SZS in direktorjem Zavoda Sloski ter direktorjem SZS. G. Šušteršiča je povabil 

na eno od naslednjih sej Odbora, kjer bo lahko predstavil način delovanja in poslovanje Zavoda. 

Predstavi povzetek seje zadnjega OK Planica, kjer so predstavili finančni plan. Po napovedih je 

proračun OK Planice za letošnji finale svetovnega pokala 2,8 mio EUR. V njem je tudi prisevek 

za panogo smučarski skoki in nordijska kombinacija v višini 183 600 EUR (iz naslova medijskih 

pravic), kar je z Zavodom  dogovorjeno. Ta sredstva bomo po izjavi g. Šušteršiča dobili, če Planica 

2022 posluje pozitivno. S tem se sam ne strinja. Meni, da bi morala biti sredstva za panogo v 

vsakem primeru zagotvoljena, če se izvedejo vsa predvidena tekmmovanja. Glede tega predlaga 

tudi sprejetje sklepa, da se Zavodu SLOSKI pošlje zahteva, da ta sredstva panogi pripadajo ne 

glede na izid poslovanja prireditve oziroma se to vnese v pogodbo. 

 

Želi, da bi sestanek potekal umirjeno, zato bi se predhodno pripravila določena izhodišča, s 

katerimi bi Zavod predhodno seznanili. Člane odbora pozove, da o zadevi premislijo in predlagajo 

vprašanja, katera bi zastavili Zavodu SLOSKI. Sestanek bi potekal po prireditvi v Planici.  

 

G. Prevc: Zanimajo ga razmerja med Zavodom RS za šport Planica, Zavodom SLOSKI in OK 

Planica. 

 

G. Gros: Predstavi nastanek Zavoda Sloski in njegov namen. Razloži, da je oblika Zavoda nastala 

kot varovalka za primer neuspešnega poslovanja prireditve. Pove, da je v razmerju do FIS 

odgovorna SZS. Pove, da je težava, da Zavod SLOSKI nima nadzora, ki bi ga moral imeti. 

Razloži, da se finančni načrt sprejema tik pred prireditvijo, kjer si postavljen pred dejstvo ali bo 

poslovanje pozitivno ali negativno. Razloži, da je IO SZS ustanovil Zavod SLOSKI za organizacijo 

tekmovanj. Pove, da ne želijo predstaviti finančnega načrta za Svetovno prvenstvo 2023, ker bi 

panoga v tem primeru želela sredstva. Boji se, da bo denar iz tega naslova romal za a lpski 

poligon. Je mnenja, da je stavar alarmantna. Veliko je nedorečenih stvari. Pove, da bi morala biti 

glavna delničarja prireditve SP 2023 panogi Skokov in Nordijske kombinacije ter teki. Predvideva, 

da bo Zavod kot izgovor za razdelitev dobička uporabil organizacijo Mladinskega svetovnega 



 
prvenstva (MSP). Omeni organizacijo MSP v Kranju in Medvodah, kjer so brez tekaške 

infrastrukture poslovali z dobičkom in iz teh sredstev dokončali skakalnico v Kranju. 

 

G. Meh: Doda, da se od Zavoda Planica, ki dela v okviru Ministrsva po določeni ceni najemajo 

pripravljeni objekti za tekmovanja. Potem imamo tu še OK Planica, ki ga imenuje IO SZS in 

katerega predsednik je predsednik SZS. Meni, da gre lahko za prenašanje odgovornosti iz 

Zavoda Sloski na OK. 

 

G. Bukovnik: FIS, ki je lastnik, podeli izvedbo tekmovanj nacionalni zvezi, ki mora zato ustanoviti 

OK za izvedbo tega tekmovanja. Presenečen je glede delovanja Zavoda in meni, da stvari ne 

gredo v parvo smer. 

 

G. Meh: Povzame  glavne točke napovedanega sestanka z Zavodom SLOSKI, to so: 

- Predstavitev poslovanje Zavoda. 

- Predstavitev priprav na nordijsko SP. 

- Da se v obveznosti Zavoda vključi tudi vložek v kandidaturo za SP. 

- Kakšne so pristojnosti organa (Zavoda SLOSKI) in kakšen vpliv ima panoga na delovanje 

Zavoda? 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi, da je Zavod samostojna pravna oseba. Razloži, da so sredstva v višini 

183 600 EUR, ki naj bi jih dobili od prireditve v Planici  všteta v proračun panoge. V primeru, da 

sredstva niso izplačana kot je bila praksa v zadnjih letih, to na panogo deluje izredno 

obremenjujoče. Pove, da že dve leti nismo dobili nobenih sredstev. Meni, da je situacija z 

Zavodom povsem zamegljena in ga skrbi, da podatkov, ki jih želimo, ne bomo dobili.  

 

G. Gros: Predlaga, da se povabi na sestanek tudi Predsednika SZS. 

 

G. Meh: Pozove člane, da napišejo svoje razmišljanje na podlagi katerih bomo pripravili izhodišča 

za skupni sestanek in jih poslali vsem članom, predsedniku SZS in generalnemu sekretarju 

Zavoda SLOSKI. 

 

G. Stegnar: Meni, da bi na skupščini SZS predlagali in podprli določene spremembe oz. 

dopolnitve statuta (aktov), da bi se s tem določene stvari obrnile v prid naše panoge. Omeni model 

organiziranja tekmovanj v smučanju po klubih.  

 

Razvije se debata glede denarja za TV pravice v Kateri sodelujejo: G. Gros, G. Pogorelčnik, G. 

Stegnar. 

 



 
Povzetek debate: Denar za TV pravice je nakazan na SZS. SZS bi moral denar nakazati panogi 

preden nakaže denar Zavodu. 

 

Sklep 157: Člane Odbora se pozove, da pripravijo svoje videnje glede odnosov z  Zavodom 

SLOSKI na podlagi katerih bomo pripravili izhodišča za sestanek z vodstvom Zavoda. Na 

sestanek se poleg g. Tomaža Šušteršiča povabi tudi predsednika SZS g. Enza Smrekarja. 

Sestanek se organizira v aprilu, po finalu svetovnega pokala v Planici. 

 

 

 

AD5/ Aktualna problematika. 

 

- Razprava glede stanja v NK. 

 

G. Bukovnik: Meni, da smo v nordijski kombinaciji imeli dobre smernice za razvoj. Zadnja leta je 

stvar zaskrbljujoča, opaziti je negativen trend. Letos smo dosegi samo 8 točk v svetovnem pokalu 

za moške. Glede na vložena sredstva, ki znašajo približno 283 000 EUR se mu to zdi premalo. 

Predstavi zgodovino rezultatov nordijskih kombinatorcev v mladinski in članski kategoriji, ki 

kažejo, da znamo delati. K razmišljanju ga je spodbudila izjava Vida Vrhovnika po nastopu na OI. 

Je mnenja, da je s strokovnim vodstvom nekaj narobe. Predlaga korenite spremembe, da lahko 

še kaj rešimo pred prihajajočim SP v Panici, če sploh še lahko. Pohvali delo mladinske ekipe, ki 

ga je presenetila glede števila tekmovalcev na tekmah nordijske kombinacije. Vse poziva, da 

premislijo, kaj lahko z nordijsko kombinacijo v tem kratkem času naredimo. Pohvali odlične 

rezultate deklet, čeprav so bili na Mladinskem svetovnem prvenstvu tudi pri dekletih rezultati pod 

pričakovanji.  

 

G. Gros: Omeni pomanjkanje kakovostnih posameznikov v ekipah. Strinja se, da kar nekaj 

sredstev vlagamo v nordijsko kombinacijo, čeprav ne toliko kot bi bilo potrebno. Meni, da v tem 

trenutku dodatna sredstva ne bi izboljšala rezultatov. Spomni, da je kot predsednik strokovnega 

sveta imel podobno debato z G. Pogorelčnikom pred 7 leti glede ženskih skokov. Posledica tega 

dela je danes razcvet rezultatov pri dekletih. Meni, da  je težava, ker se tekmovalci raje usmerjajo 

v skoke kot nordijsko kombinacijo. Pove, da smo sposobni nordijsko kombinacijo premakniti na 

višji nivo. Meni, da je potrebno pretehtati kaj na SP želimo. Meni, da z menjavo trenerja ne bi rešili 

zadeve. Meni, da bi morali imeti motivacijski sistem, da bi tekmovalci dlje vztrajali.  

 

G. Pogorelčnik: Pove, da tekmovalce za vztrajanje motivirajo dobri rezultati. Meni, da je težava, 

da tekmovalce prehitro pošiljamo na tekmovanja višjega nivoja, kjer potem zasedajo mesta na 

dnu rezultatske lestvice, kar ni motivacijsko. Meni, da so lahko kombinatorke na svetovnem 



 
prvenstvu rezultatsko zelo visoko, medtem ko od moške ekipe tega v tako kratkem času ni 

pričakovati. Poudari, da so rezultati iz leta 2013 plod sistemskega dela v določenih klubih. 

Prepričan je, da se bo podobna zgodba ponovila čez 5-6 let v SSK Mislinja, ki sistematično  dela 

z mladimi kombinatorci. Pove še, da trenutno v globalu še nimamo postavljenega sistema, ki bi 

načrtno prinašal rezultate. 

 

G. Ograjenšek: Pove, da se že nekaj let pogovarjamo glede “šok terapije” v kombinaciji. Meni, da 

je sedaj prepozno za obrat rezultatske krivulje do SP v Planici. Spomni, da so vsi nasprotovali 

ustavovitvi DPNC v Velenju. Meni še, da bi G. Gros kot predsednik moral imeti v strokovnem 

svetu pomočnika za nordijsko kombinacijo. Omeni, da je Vid Vrhovnik lansko leto šel na priprave 

s Turško reprezentanco. To se mu zdi nesprejemljivo. Meni, da je problem tudi alkohol. 

 

G. Meh: Predlaga strokovno razpravo glede stanja v nordijski kombinaciji, da se v okviru 

strokovnega sveta zadolži nekdo za to športno diciplino. Da g. Gros v okviru strokovnega sveta 

pripravi pregled, kako v prihodnje s to panogo. Meni, da je potrebno začeti z mladimi (8-9 let). 

Vzpostaviti je potrebno sistem stimulacije za klube, ki bi se resneje začeli ukvarjati z nordijsko 

kombinacijo. Strinja se s predhodniki, da do SP zadeve ne bomo uspeli rešiti. 

 

G. Prevc: Skrbi ga slab tekaški izid mladih kombinatorcev na Alpskem pokalu v Kranju. 

 

G. Pogorelčnik: Razloži, da je zaskrbljujoče, ker pri višjih kategorijah rezultati padajo. V otroških 

kategorijah smo v samem vrhu, vendar zgolj s tistimi tekmovalci in klubi, ki to panogo resno in 

sistematično obravnavajo. 

 

Sklep 158: V okviru strokovnega sveta se določi odgovorno osebo za nordijsko 

kombinacijo. Strokovni svet opravi razpravo na temo – razvoj NK in predloge za odbor.   

 

- Člani komitejev in podkomitejev FIS: 

 

G. Meh: Predlaga, da nadaljujemo z enako sestavo članov komitejev in podkomitejev FIS kot do 

sedaj. 

 

Trenutni člani komitejev in podkomitejev FIS: 

Gabriel Gros (Član komiteja za skoke). 

Gorazd Pogorelčnik (Član podkomiteja za razvoj in opremo). 

Aleksander Komovec (Član podkomiteja za sodnike in TD). 

Ana Dolhar (Članica podkomiteja za tekmovalni koledar). 

Rajko Pintar (Član podkomiteja za otroke in mladino). 



 
Marko Mlakar (Član podkomiteja za gradnjo skakalnic). 

Janez Bukovnik (Član komiteja za NK). 

 

Sklep 159: Odbor potrdi člane komitejev in podkomitejev v naslednji sestavi:  

Gabriel Gros (Član komiteja za skoke). 

Gorazd Pogorelčnik (Član podkomiteja za razvoj in opremo). 

Aleksander Komovec (Član podkomiteja za sodnike in TD). 

Ana Dolhar (Članica podkomiteja za tekmovalni koledar). 

Rajko Pintar (Član podkomiteja za otroke in mladino). 

Marko Mlakar (Član podkomiteja za gradnjo skakalnic). 

Janez Bukovnik (Član komiteja za NK). 

 

 

- Informacije glede upravljanja skakalnice v Kranju. 

 

G. Meh: Pove, da je skakalnica Kranj strošek panoge v višini cca. 100.000 EUR letno. Pove, da 

smo do sedaj že sodelovali z Zavodom za šport Kranj, ki je kril stroške enega delavca. Naprej 

pove, da pogodba z Zavodom poteče konec letošnje sezone. Lastnik objekta je Občina Kranj in 

SZS. Iz tega se vsako leto obračuna Amortizacija v znesku 20.000 EUR. Po pogodbi je upravljalec 

SZS, ki nosi vse stroške. Predlog je, da bi upravljalec postal Zavod za šport Kranj. Naša zahteva 

je, da pravice glede koriščenja ostanejo enake kot do sedaj; da oblikujemo svet, ki bi bdel nad 

delovanjem skakalnega centra. Po novem bi znašal strošek 30 000 EUR za stroške in 20 000 

EUR za plače zaposlenih. To bi bil fiskni letni strošek panoge. Razlika po novem bi znašala cca. 

20.000 eur. 

 

G. Pogorelčnik: Izpostavi, da so bile investicije v objekt še precej višje. Včasih tudi več kot 150. 

000 EUR. 

 

G. Gros: Meni, da vlaganje v objekt ni strošek ampak investicija. Želi, da je naša zahteva, da 

ohranimo pravice glede koriščenja kot do sedaj ter, da se dogovorimo za fiksno plačilo. Skrbi ga, 

da bi se ob menjavi vodilnih pogoji spremenili. V pogodbo je potrebno navesti, da v kolikor Zavod 

ne izpolnjuje dogovora se upravljanje prenese nazaj na SZS. 

 

G. Klarič: Zanima ga, če so klubi sedaj plačevali treninge in komu bodo plačevali po novem. Kako 

bo s pripravo skakalnice? 

 

G. Pogorelčnik: DPNC in reprezentančne selekcije bodo tako kot do sedaj trenirali brezplačno. 

Klubi bodo po novem uporabo plačevali Zavodu za šport Kranj. 



 
 

G. Logar: Pove, da je potrebno biti zelo pazljiv pri tovrstnih dogovorih z Zavodi. Izpostavi slabe 

izkušnje z MOL pri skakalnih objektih v Ljubljani. 

 

G. Prevc: Pove, da je trenutno stanje nevzdržno, predvsem zaradi upravnika. Meni, da stroški 

nastanejo z vzdrževanjem, da ni nič zastonj. Moti ga, da se vsako leto pogovarjamo, koliko 

stroškov imamo s skakalnico.     

 

G. Pogorelčnik: Meni, da se je do sedaj objekt vedno popravljal površinsko. Veliko se je 

improviziralo. Zato je prišla ta ideja po sodelovanju z Zavodom, ki ima ta trenutek že pripravljenih 

70 000 EUR, kot vložek v Skakalni objekt na Bauhenku. Pove še, da bodo dodatno zaposlili dva 

delavca.   

 

Sklep 160: Odbor se je seznanil z informacijami glede upravljanja skakalnice v Kranju z 

dodatkom, da je potrebno v pogodbo vgraditi varovalke v primeru, da bi naše 

reprezentance in DPNC ne imeli možnosti koristiti objektov v obsegu, kot je to danes. 

 

G. Meh: Predstavi še dogajanje glede Centra Pokljuka na katerem so razpravljali na zadnjem IO 

SZS. Sodišče je odredilo SZS plačilo kazni v višini skoraj 700 000 EUR, ki jo je SZS že plačala. 

Šlo naj bi za strošek skupnih služb, čeprav naj to ne bi držalo. Denar naj bi šel iz sredstev panog. 

Krivda naj bi šla na podjetje Loka inženiring d.o.o. SZS razmišlja o odškodninski tožbi proti 

domnevno odgovornemu podjetju.  

 

G. Stegnar: Meni, da imajo skupne službe veliko denarja, če so poplačale to kazen. Pove, da je 

odgovornost potrebno iskati tudi prej, ko smo imeli možnost poravnave. Takrat  je bil znesek 

precej nižji. Izpostavi pomembnost sprejemanja pomembnih poslovnih odločitev.  

 

G. Gros: Izpostavi, da je SZS ustanovila gospodarsko družbo, ki upravlja s Pokljuko. Model 

primerja s Planiško situacijo.  

 

- Delitev sredstev skupnih sponzorjev panog smučarski skoki in nordijska 

kombinacija ter smučarski teki. 

 

G. Meh: Po dogovoru iz leta 2014 in podpisanem dogovru iz leta 2016, ki je veljal do 30.4. 2018 

je bilo dogovorjeno, da se sredstva skupnih sponzorjev razdelijo po ključu 65% skoki in nordijska 

kombinacija ter 35% smučarski teki. Sredstva skupnih sponzorjev znašajo okrog 700 000 EUR. 

Med temi sponzorji je tudi Gorenje. Odbor bi poslal zahtevo, da se razmerje sedaj spremeni in 

sicer na 70/30 z argumentacijo, da v časih, ko so se ta razmerja vzpostavila nismo imeli tako 



 
široke ekipe ženskih skokov prav tako ne ženske kombinacije. Vse to pomeni povečanje stroškov 

panoge. Pri tekih se v tem času ni nič spremenilo. Močno se je zato povečalo število 

reprezentantov in reprezentantk naše panoge, ki nosijo obeležja skupnih  sponzorjev.  

 

G. Bukovnik: Strinja se z novo razdelitvijo. Predstavi, da se je razmerje dodeljenih sredstev 

vzpostavilo v času službovanja Primoža Ulage pri SZS za podporo Petri Majdič. 

 

G. Pogorelčnik: Izpostavi, da se vodstvo panoge tek na smučeh ne ukvarja s skupnimi sponzorji. 

 

G. Prevc: Predlaga, da se spremeni razmerje na 75/25.  

 

Sklep 161: NA IO SZS se pošlje zahteva, da se sredstva skupnih sponzorjev panoge 

smučarski skoki in nordijska kombinacija in panoge smučarski teki delijo v razmerju 75/25 

v korist panoge smučarski skoki in nordijska kombinacija. 

 

G. Gros: Pove, da je govoril z vodjo svetovnega pokala za ženske, ki ga je posvarila glede 

pritiskov tujih prirediteljev, predvsem Nemških glede novoustanovljene turneje skakalk na 

Ljubnem. Meni, da se je potrebno dobro pripravit za naslednjih 5 let. Meni, da bo tekma na 

Ljubnem vedno dobila svoje mesto v koledarju tekmovanj za dekleta, da pa brez nadgraditve 

objekta ne bo več dolgo del Silversterske turneje. Predlaga, da Odbor pozove klub, da pripravi 

strategijo razvoja, kako bodo povečali objekt, da začnemo s pripravami in iskanjem sredstev za 

projekt. Na koledarsko konferenco bi že letos morali priti z vizijo o povečanju objekta.  

 

G. Pintar: Pove, da strategijo glede povečanja skakalnice že imajo. Spremembe so v sodelovanju 

z G. Goriškom tudi že izrisane. Imajo pa letos prioriteto izgraditev razsvetljave objekta. V 

sodelovanju z Beljakom bodo poskušali pridobiti evropska sredstva, ki bi predstavljala 60-70 % 

investicije. Omeni še sestanek Avstrijske smučarske zveze, ki je uradno zavrnila predlog Nemčije 

za novoletno turnejo in je sprejela, da bo novoletna turneja v Beljaku.  

 

G. Gros: Ponovi, da v kolikor ne bo vizije glede povečanja skakalnice, bomo tekmo v tem terminu 

sčasoma izgubili. Meni, da je zaradi administrativnih postopkov gradnje potrebno s projektom 

začeti čim prej. 

 

G. Meh: Predlaga, da se klub in občino pozove, da pripravi dolgoročno vizijo, da bi v prihodnje 

ohranili tekmo novoletne turneje.  

 

G. Pintar: Pove, da razmišljajo v tej smeri. Je pa to še ena spodbuda več, da  pospešimo te 

postopke. 



 
 

Sklep 162: Klub SSK Ljubno BTC in občino Ljubno ob Savinji se pozove, da pripravita 

dolgoročno vizijo glede nadgraditve objekta z namenom, da zadržimo tekmo Silvestrske 

turneje za dekleta. 

 

Seja  je  bila zaključena ob 19:20. 

 

Zapisal: Primož Kožar        Borut Meh 

V.D. Predsednika 

Odbora za skoke in 

Nordijsko kombinacijo 


