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ZAPISNIK 

 

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

14.04.2022 ob 17:00 uri v prostorih SZS. 

 

Prisotni člani: g. Borut Meh -Predsednik, g. Janez Bukovnik – član, g. Božidar Prevc -član, g. 

Matija Stegnar -član, g. Marko Klarič -član, g. Gabriel Gros -član, g. Marjan Šinkovec -član, g. 

Uroš Logar -član,  g. Marko Mlakar -član g. Rajko Pintar -član, g. Rolando Kaligaro -član. 

 

Ostali prisotni: Gorazd Pogorelčnik -vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo, Primož 

Kožar – zapisnik. 

 

Odsotni: g. Drago Bahun -član, g. Franci Rogelj -član, g. Boris Tomazin – član, Podpresednik, 

Jožef Ograjenek -član. 

 

g. Meh pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost in predstavi Dnevni red. Omeni, da je to zadnja seja 

v aktualni sestavi Odbora za skoke in NK. 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov. 

2. Razprava o odnosih med Zavodom SLOSKI in panogo. 

3. Poročila reprezentančnih selekcij za preteklo sezono. 

4. Pogled na zagotavljanje virov financiranja sezone 2022/23 z ozirom na plan potreb. 

5. Razno. 

 

g. Meh: Predlagana 2. točka dnevnega reda »Odnosi med Zavodom SLOSKI in panogo« je 

povzročila veliko nemira na SZS. Na koncu smo prejeli potrditev, da bo ta točka na seji nove 

sestave Odbora, ki bo potekala 10. maja in na kateri bodo prisotni predsednik SZS g. Smrekar, 

direktor SZS g. Zupan in generalni sekretar OK Planica g. Šušteršič. Zato se  točka umakne z 

dnevnega reda. 



 
 

Sklep 163: Dnevni red z umikom točke 2. se potrdi. 

 

AD/1 Pregled sklepov. 

 

g. Pogorelčnik predstavi sklepe 23. Redne seje. Predstavi, kateri sklepi so bili realizirani. 

Predstavi sklepe, ki so bodisi v realizaciji ali pa še niso realizirani, saj so vezani na daljše časovno 

obdobje. 

 

g. Kaligaro: Vsem se zahvali v imenu Tekmovalne komisije in pove, da mu veliko pomeni podpora 

za dobro opravljeno delo, ki je bila s strani članov izrečena na zadnji seji, kjer ni bil prisoten. 

 

Sklep 164: Zapisnik 23. Redne seje se potrdi. 

 

 

AD/2 Poročila reprezentančnih selekcij za preteklo sezono. 

 

g. Meh: Pove, da so člani vsa poročila predhodno prejeli po e-pošti in jih je obravnaval Strokovni 

svet panoge. 

 

g. Pogorelčnik: Povzame poročila Reprezentanc in skupin DPNC. Omeni delo z mladimi med 

epidemijo, ko so se trenerji za nemoten proces vadbe vozili po Sloveniji.  Pove, da je nekaj 

tekmovanj v sezoni odpadlo, da pa so bili vsi cilji na največjih tekmovanjih realizirani. Omeni 

izjemen uspeh na olimpijskih igrah in tekmovanjih v Planici. Omeni uspehe v pokalu narodov, 

zmago Nike Križnar na Raw air turneji. Pove, da rezultatsko sezone ne moremo oceniti drugače 

kot z odlično oceno. Nadaljuje glede težav mladinske reprezentance s poškodbami nosilcev 

ekipe. Omeni še izjemne rezultate deklet na MSP in EYOF.  

 

Naprej pove, da je bilo na koncu nekaj pretresov. Omeni žensko A reprezentanco in Nordijsko 

kombinacijo (v nadaljevanju: NK). Omeni, da je bilo na to temo opravljenih že nekaj razgovorov. 

Pove, da razvoj dogodkov v nordijski kombinaciji pri fantih ne gre v želeno smer. Omeni skromne 

rezultate naših tekmovalcev. Pohvali pa ženski del z Emo Volavšek in Silvo Verbič. Omeni težave 

med razmerjem skakalnih in tekaških treningov. Tekmovalci niso zadovoljni s tekaškim delom 

treninga. Sestanki glede izboljšanja bodo potekali v prihodnjem tednu. Veseli ga napredovanje 

mladinske ekipe. Omeni povečano število tekmovalcev s točkami Alpskega pokala, ki posegajo 

tudi v prvo deseterico. Doda, da bo potrebno s temi tekmovalci načrtno delati, da bodo prenesli 

dobre rezultate tudi v člansko kategorijo.  

 



 
 

g. Meh odpira razpravo. 

 

g. Stegnar: Čestita vsem, ki so bili neposredno in posredno vpleteni pri doseganju takšnih odličnih 

rezultatov, ki so nam lahko v čast in ponos. Zahvali se za vse lepe trenutke in upa, da bo šlo tako 

dobro še naprej. Meni, da je pomembno hitro rešiti zadeve v ženski A reprezentanci in najti 

kompromis za nadaljne sodelovanje. Pove, da je bolj podrobno spremljal nordijsko kombinacijo. 

Govori o neuglašenosti znotraj ekipe in nedržanje dogovorov med tekmovalci in trenerji. Strinja 

se glede pomembnih morfoloških in telesnih sposobnosti, ki jih morajo imeti tekmovalci. Pove, da 

rezultati niso najboljši. Omeni, da je ženski del boljši, čeprav je razočaran nad rezultati iz MSP v 

Zakopanah. Meni, da je težko doseči dobre rezultate, če ni zaupanja znotraj ekipe. Kljub vsemu 

pohvali angažiranost trenerjev in serviserjev.  

 

g. Kaligaro: Omeni Gašperja Brecla, ki nima težav z morfologijo, pa prav tako ne napreduje. 

Pohvali servis ekipe, ki je deloval odlično. Pohvali še delo mladinske ekipe, ki je naredila velik 

napredek.  

 

g. Gros: Omeni težave z morfologijo. Omeni težave s podmladkom deklet pri nordijski kombinaciji, 

ki ga praktično ni. Omeni, da smo na tem področju zaspali. Omeni še težave s financiranjem naše 

panoge zaradi manjka sredstev iz naslova TV pravic v Planici. Meni, da vse finančne težave 

izhajajo iz tega. Meni, da so naši trenerji preslabo plačani in podcenjeni. Omeni še zgledovanje 

ostalih panog znotraj SZS glede sistema, ki ga gojimo na naši panogi. Pove, da sistem ni vse. 

Predstavi primer NK, ki ima prav tako sistem, pa rezultatskega preboja ni. Zaključi, da smo lahko 

po eni strani zelo zadovoljni, po drugi strani pa je veliko izzivov, ki nas čakajo v prihodnosti. 

 

g. Šinkovec: Omeni delovno skupino za NK, ki je bila ustanovljena lansko leto pod vodstvom g. 

Klariča. Meni, da je problem v majhnem številu otrok v nordijski kombinaciji. Omeni velike 

finančne  vložke v NK. Je mnenja, da se je potrebo vprašati o smiselnosti vlaganj, v kolikor se ne 

mislimo resno ukvarjati z NK . 

 

g. Pogorelčnik: Razloži delovanje strokovne skupine za NK. Skupina se je enkrat dobila na 

sestanku. Omeni, da neke osnovne podatke imajo. Na osnovi le teh bo potrebno pripraviti 

smernice.  

 

g. Bukovnik: Izpostavi vrhunske rezultate skakalcev in skakalk. Omeni, da ne smemo pozabiti 

klubov, vseh ki so prispevali, da imamo danes te tekmovalce in ta sistem. Omeni težave glede 

strokovne ekipe pri žesnki A reprezentanci. Omeni, da je pomembno, da bi obdržali to ekipo vsaj 

do prihajajočega SP v Planici. Nadaljuje z NK. Meni, da se v mlajših straostnih kategorijah sicer 



 
ustvarja neka baza, da pa v primeru slabih rezultatov velja pravilo po katerem se navadno 

zamenjamo trenerja in ne tekmovalcev. Zadevo je potrebno natančno preučiti. Zahvali se vsem 

za doprinos k uspešni sezoni. 

 

g. Klarič: Je mnenja, da je potrebna sistematizacija plač v panogi. V nasprotnem bodo trenerji 

zamenjali delovno sredino. 

 

g. Prevc: Meni, da je poročilo moške A reprezentace preveč skromno napisano. Zmoti ga tudi 

poročilo ženske A reprezentance, ki vključuje preveč čustvene note. Meni, da ima trener težave 

s komunikacijo. 

 

g. Gros: Povzame težavo g. Zupančiča, ki toži nad neenako obravnavo moških in ženskih skokov. 

S tem se sam ne strinja. Meni, da so imeli vse pogoje, na kar kažejo tudi rezultati. Predlaga 

oblikovanje sklepa, da Odbor za skoke smatra, da so bili na nivoju SZS moški in ženski skoki  

enakopravno obravnavani v skladu z zahtevami, ki so potrebne za dosego vrhunskega rezultata.  

 

Sklep 165: Odbor za skoke meni, da so bili na nivoju SZS moški in ženski skoki  

enakopravno obravnavani v skladu z zahtevami, ki so potrebne za dosego vrhunskega 

rezultata. 

 

g. Pogorelčnik: Razloži, da se sistematizacije plač v zadnjih letih ni dalo narediti, ker je bilo 

potrebno zaradi krpanja finančne luknje zaščititi sistem. Omeni, da imamo srečo, da so bili ljudje 

pripravljeni delati za nižja plačila. Jih bo pa sedaj, po vseh teh uspehih težko zadržati. Omeni še, 

da je večina pogodb s sponzorji potekla ob zaključku olimpijske sezone. 

 

g. Meh: Razloži, da ima panoga na plačilnem seznamu 30 ljudi, katerim mora zagotoviti plačo. 

Izdatek za plače predstavlja kar 45% celotnega proračuna panoge. Strinja se s g. Prevcem glede 

bolj poglobljenega poročila moške A reprezentance in da je bilo poročilo ženske A reprezentance 

preveč čustveno. Podrpre besede g. Šinkovca, da v NK vložimo veliko denarja in da bo potrebno 

resno razmisliti o prihodnsoti te športne panoge.  

 

g. Meh: Predlaga sklep in sicer, da se pošlje zahvalno pismo vsem klubom in strokovnim 

delavcem ter se jih hkrati pozove, da se začnejo v nižjih kategorijah ukvarjati z NK.  

 

Sklep 166: Klubom in strokovnim delavcem se pošlje zahvalno pismo za doprinos k 

vrhunskim rezultatom in hkrati opozori na zaostanek v nordijski kombinaciji. 

 



 
g. Klaligaro: Omeni, da je NK velik strošek za klube. Omeni še problem pomanjkanja strokovnega 

kadra, ki bi se ukvarjal s to panogo. 

 

g. Stegnar: Omeni, da bo na SZS potrebno vzpostavit pogoje za ukvarjanje z NK v klubih. Dotakne 

se poročila NK glede primerjave med nacijami. Meni, da se bo potrebno po SP odločiti ali se bomo 

z NK še ukvarjali in s kakšnimi vložki? Meni, da trenutno nimamo rešitve. Ugotavlja, da je sedaj, 

ko vlada skakalna evforija, NK še v slabšem položaju.  

 

g. Klarič: Omeni težave s poletno tekaško infrastrukturo.  

 

g. Logar: Pove, da so z NK letos poskusili v klubu SD Dolomiti. Meni, da je potrebno najprej 

prepričati trenerje. 

 

g. Gros: Predlaga, da se pripravi smernice za pripravo poročil. Zagovarja enoten izgled poročil. 

 

g. Kaligaro: Predlaga, da bi na Strokovnem svetu vsaka regija imela svoj glas. Sedaj imajo vsi 

klubski trenerji skupaj samo en glas.   

 

Sklep 167: Odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo Strokovnemu svetu 

predlaga, da bi imeli klubski trenerji pri odločanju tri glasove glede na posamezno regijo 

izvora (Gorenjska, Ljubljanska, Štajersko-Koroška).  

 

Sklep 168: Poročila reprezentanc in skupin DPNC se potrdijo s sugestijo vodstvu A moške 

reprezentance, da v prihodnje pripravi bolj vsebinsko poročilo. V poročilo ženske A 

reprezentace pa ne sodijo čustva in vrednostne sodbe. Temu se naj vodstvo v prihodnje 

izogiba. 

 

Poročila se v končno potrditev predložijo Zboru za skoke in NK.  

 

 

AD/3 Pogled na zagotavljanje virov financiranja sezone 2022/23 z ozirom na plan potreb. 

 

g. Meh: Predstavi trenutno stanje pri pridobivanju sponzorskih sredstev in sklepanju pogodb. 

Pove, da imamo trenutno 876 000 EUR zagotovljenih sredstev. Pričakujemo skupno 1.2 mio EUR 

sredstev iz tega naslova. Za nemoteno delo panoga potrebuje skupno 2.6 mio EUR. Omeni 

problem banke Sberbank, ki jo je prevzela NLB in s katero sedaj potekajo pogovori. NLB želi  

krovno prevzeti sponzorstvo SZS. Omeni še podjetje Telemach, ki je odpovedalo nadaljne 

sodelovanje. Na tem področju že potekajo določeni pogovori z drugimi podjetji. Sodelovanje z 



 
Luko Koper še ni realizirano. Gorenje naj bi nadaljevalo sponzorstvo, pogoji pa še niso znani. 

Omeni še TV pravice v višini slabih 200.000 EUR z naslova Planice.  

 

g. Pogorelčnik: Pove, da smo sredstva za sezono iz lanskega leta povečali za 200.000 EUR. 

Omeni smolo s pandemijo Covid19, ki nas je prizadela, po drugi strani pa srečo, da smo pokrili 

finančno luknjo. Sredstva je potrebno zagotoviti, saj je pred nami domače SP v Planici. Zavedati 

se moramo, da tekme v bodoče ne bodo več odpadale. Na ta račun smo v preteklosti kar nekaj 

privarčevali. Predstavi strukturo sredstev, ki predstavljajo proračun panoge.  

 

g. Meh: Omeni, da je povišanje proračuna za letošnjo sezono predvsem na račun povečanega 

financiranja strokovnega kadra, ki je bil prej kriti s strani OKS (projekt RKŠ) in pa nekaj na račun 

normalizacije plač drugih trenerjev. 

 

g. Bukovnik: Zanima ga, kako je s financiranjem SZS iz strani Športne Loterije? Omeni nekdanji 

način dodeljevanja sredstev iz naslova Športne loterije, ki so bili glede na postavljene kriterije 

vnaprej določeni. Omeni, da je bil tak način bolj transparenten. 

 

Sklep 169: Odbor se seznani s potekom financiranja panoge za sezono 2022-23. 

 

 

AD/4 Razno 

 

Poročila  Komitejev in Podkomitejev pri FIS: 

 

Podkomiter za gradnjo skakalnic. 

 

g. Mlakar: Pove, da je bil dnevni red Pododbora za skakalnice zelo obsežen. Pripravlja se revizija 

norm glede plastičnih skakalnic. Bilo je govora o plastični masi (metlicah), ki naj ne bi bile zadosti 

goste oz. težke. Do problema prihaja zaradi varčevanja z materialom in zniževanjem stroškov 

proizvajalcev. Zadeva se poskuša standardizirati, kar bo tudi predlog za naprej. Pove, da je 

predsednik komiteja preobremenjen, zato je pripravil organigram znotraj komiteja. V podkomiteju 

bodo delovale različne delovne skupine. Omeni idejo direktorja svetovnega pokala o mednarodnih 

tekmovanjih za mlajše kategorije na majhnih skakalnicah (do 75 HS) v državah, kjer skoki niso 

dobro razviti.  Predstavi poročilo Boreka Sedlaka o težavah z naleti. Hitrosti naj bi se z leti 

zniževale. Omeni dejavnike, ki naj bi vplivali na hitrost. Omeni še idejo, ki jo je sam predlagal 

glede nižanja višine odskočne mize, kjer bi to bilo mogoče (pri napravah z višjo krivuljo leta). 

Naprej pove, da so predstavili prizorišče v Cortini, kjer bodo potekale naslednje Olimpijske igre. 

Na koncu predstavi še raziskavo, ki jo je v Planici opravil Jernej Damjan in v kateri je sodelovalo 



 
61 anketirancev - skakalcev. Predstavi rezultate treh vprašanj in sicer, da se 98 % vprašanih 

strinja glede treh zaporednih vikendov tekmovanj na letalnicah. 72 % vprašanih si želi še več 

poletov na koledarju. 90 % pa jih je odgovorilo, da bi letalnice lahko še povečali. Omeni še 

informacijo glede obnove skakalnice v Iron Woodu (ZDA), ki naj bi bila pripravljena do leta 2024. 

V delovni skupini za polete, kjer je g. Mlakar prevzel koordinacijo, bodo predlagali poimenovanje 

za tako skakalnico. Meni, da bi bile take skakalnice dobre za postopen prehod v polete.  

 

g. Gros: Omeni, da je pomembno, da se v zvezi s plastificiranjem skakalnic opredelijo standardi 

tudi za nazaj. Sprašuje se, kaj se bo zgodilo s trenutno prekritimi skakalnicami? Boji se, da bi čez 

noč morali zamenjati plastiko zaradi morebitne neustreznosti.  

 

g. Stegnar: zapusti sejo 18:46 

 

Podkomite za tekmovalni koledar. 

 

g. Pogorelčnik: Povzame poročilo iz pododbora na katerem je bila prisotna ga. Dolhar. Predstavi, 

da so bili pohvaljeni organizatorji tekmovanj na Ljubnem in v Planici. Omeni težavo glede 

oddaljenosti kontejnerja za kontrolo opreme na COC v Planici. Deli informacijo, da na OI ne bo 

več kvalifikacij, nastopali bodo vsi, ki imajo pravico nastopa. Naprej pove, da bo prva tekma 

svetovnega pokala v Wisli že v  začetku novembra in kjer bo prvič v zgodovini zimskih tekmovanj 

svetovnega pokala doskok na umetno maso. Uvaja se tudi nov koncept tekmovanja in sicer 

tekmovanje parov v treh serijah. Ženski poleti bodo prvič v Vikersundu. Naslednjo sezono se bo 

pomerilo najboljših 15 deklet v seštevku svetovnega pokala. Tekmovanje ne bo štelo v 

točkovanje. Na koncu so bili predstavljeni še koledarji tekmovanj za naslednjo sezono. Pove, da 

5 destinacij svetovnega pokala za dekleta še nima organizatorja. Predstavi še težavo, da nihče 

več ne želi organizirati celinskega pokala. 10 destinacij tega tekmovanja je še odprtih, kar je 

zaskrbljujoče.  

 

g. Gros: Nezaslišano se mu zdi, da je nekdo namesto Odbora odločil, da ne organiziramo 

celinskega pokala v Planici. Želi, da se razišče, kdo je sprejel to odločitev. 

 

g. Meh: Predlaga, da se glede tega oblikuje sklep. 

 

Sklep 170: Odbor za skoke in nordijsko kombinacijo zadolži profesionalni del, da razišče 

kdo je odgovoren za odločitev o neizvedbi celinskega pokala v Planici za zimsko sezono 

22/23. 

 



 
g. Pintar: Omeni, da je dobil informacijo, da naj bi letošnje leto še imeli silvestrsko turnejo na 

Ljubnem, kasneje pa naj bi jo prevzeli Nemci v sklopu turneje štirih skakalnic. Omeni, da  je bilo 

vloženo veliko denarja in truda in da bodo v sodelovanju z Avstrijo naredili vse, da ta turneja 

ostane pri nas. Vsa zadeva se pogojuje z velikostjo skakalnice, na čemer organizator že 

pospešeno dela.  

 

 

 

Podkomite za NK. 

 

g. Bukovnik: Omeni odpoved generalke NK v Planici. Predstavi predloge skandinavskih držav o 

podaljšanju tekaških prog. Meni, da bo posledično prišlo do spremembe sistema treninga v NK, 

kar spet predstavlja problem klasične kombinacije. Omeni idejo o tekmovanjih NK na letalnici. 

Deli še informacijo glede EYOF-a, ki bo potekalo v Italiji. Skakalni del tega tekmovanja bo potekal 

v Planici. Pove še, katere sodnike je predlagal za to tekmovanje (g. Markošek in G. Pečnik). Za 

SP v Kulmu je predlagal dva kandidata (g. Dežman in g. Jesenko). Na SP v Planici bo sodil (g. 

L.Ograjenšek).  

 

Podkomite za otroke in mladino. 

 

g. Pintar: Pove, da je bil sestanek precej kratek. Šlo je predvsem za podajanje statističnih 

podatkov iz preteklih tekmovanj. Podani so bili termini mladinskega SP. Pove, da letos ni bilo 

predlogov in sprememb glede opreme.  

 

Podkomite za razvoj in opremo. 

 

g. Pogorelčnik: Predstavi povzetek sestanka, ki je trajal kar sedem ur. Veliko polemik je bilo glede 

opreme. Na seji so bili prisotni tudi proizvajalci, ki so opremo predstavili. Ustanovili so ekspertno 

skupino, ki bo podrobno pregledala opremo in odločila katera oprema se bo lahko uporabljala. 

Prišlo je do spremembe kroja dresov zaradi številnih manipulacij. Spremembe se obetajo tudi pri 

merjenju razkoraka. Vse z razlogom zmanjšanja manipulacij. FIS bo podala certifikat za določen 

kos opreme, da se lahko uporablja. Vsak kos opreme bo opisan v posebnem katalogu. Pove, da 

se bodo pritožili na odločitev, saj za naslednjo sezono velja, da lahko FIS kadarkoli prepove 

določen kos opreme. Meni, da to ni smiselno, če je bila prej oprema odobrena. Omeni, da na 

sestanku niso obravnavali nobenega predloga nacionalnih zvez, ki so bili predhodno poslani. 

Pove še za spremembe glede smuči. Določili naj bi dovoljen radij, trdnost in višino špice smuči. 

Špica bo morali biti najmanj 3 cm visoka. Na koncu pove še, da se bo faktor za veter v hrbet 

povečal. 



 
 

g. Klarič: Omeni FIS izobraževanje v sklopu prireditve v Planici, kjer so bili tuji predstavniki in 

vodje tekmovanj, ki so bili presenečeni nad odlično organizacijo. 

 

g. Gros: Omeni, da na prenovljeni spletni strani SZS ni starih podatkov. Poda pobudo, da se v 

novo sestavo Odbora na sestanke povabi tudi g. Jasniča, ki je ogromno doprinesel razvoju 

smučarskih skokov in dolga leta deloval kot funkcionar SZS. 

 

g. Pogorelčnik: Pove, da so zaznali težave s spletno stranjo in da bo zadeva v kratkem urejena.   

 

Sklep 171: Odbor se je seznanil s poročili Komitejev in Podkomitejev FIS. 

 

g. Logar: Predstavi poročilo sestanka ljubljanske regije glede imenovanja predsednika 

tekmovalne komisije. Klubi: SSK Lovci na daljave, SSK POK, SSK Ihan in SD Dolomiti nimajo 

kandidata in se strinjajo, da delo nadaljuje sedanji predsednik g. Kaligaro. SSK Ilirija želi, da mesto 

g. Suziča nadomesti g. Sever in da delo predsednika še naprej nadaljuje g. Kaligaro.  

 

g. Meh: Predlaga, da g. Kaligaro nadaljuje mandat predsednika tekmovalne komisije. Po 

njegovem mandatu bo za predsedniško mesto na vrsti Gorenjska regija in nato Štajerska.  

 

Sklep 171: g. Kaligaro še naslednji mandat vodi Tekmovalno komisijo. Glede zamenjave 

člana Ilirije v tekmovalni komisiji se naj opredeli tekmovalna komisija na naslednji seji. 

 

Ob koncu seje se g. Meh vsem še enkrat zahvali za opravljeno delo v zadnjem mandatu.  

 

 

Seja se je zaključila ob 19:20. 

 

 

Zapisal: Primož Kožar        Borut Meh 

V.D. Predsednika 

Odbora za skoke in 

Nordijsko kombinacijo 


