
 
Smučarska zveza Slovenije 

Zbor za smučarske skoke in NK 

Podutiška 146 

1000 Ljubljana 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

5. redne seje Zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v četrtek, 3.6.2021 ob 

16:30 uri v prostorih Gimnazije Franceta Prešerna Kranj. 

 

 

 

Prisotni: Ljubo Jasnič – predsednik, Sašo Komovec (SK Triglav Kranj), Leon Šikovec (SSK Norica 

Žiri), Mojmir Pirnovar (SK Zagorje), Tomaž Perme (SD Dolomiti), Borut Rep (SSD Stol Žirovnica), 

Boštjan Ekart (SSK Mengeš), Felix Skutnik (SD Vizore), Brane Iskra (SSK Bohinj), Brane Iskra 

(SSK Velenje-potrdilo o prenosu glasov), Boris Tomazin (NSK Tržič FMG – pooblaščen s strani 

Matije Stegnarja), Rado Vaner (SSK Šmartno na Pohorju), Špela Rojc (SSK Ihan). 

 

Opravičili odsotnost: Milan Živic (SSK Velenje)- za glasovanje poodblastil predstavnika SSK 

Bohinj , Matija Stegnar (NSK Tržič FMG) – za glasovanje poblastil Boris Tomazin, Žiga Mandl 

(SSK Ilirija). 

 

Ostali prisotni: Gorazd Pogorelčnik – vodja panoge smučarski skoki in NK, Primož Kožar – 

pisarna SZS/Zapisnik, Marko Mlakar – predsednik homologacijske komisije. 

 

 

 

Seja se začne ob 16:50 z minuto molka za pokojnega skakalca Uroša Peterko.  

 

 

G. Jasnič pozdravi prisotne. Potrjenih je 48 od 79 glasov. Predstavi dnevni red in predlaga, da se 

pod točko razno obravnava potrditev novega kluba SSK Goričko in predstavitev usmeritev 

Mednarodne smučarske zveza, kar se tiče varnosti skakalnic. Predstavi novega direktorja 

Smučarske zveza Slovenije G. Uroša Zupana, ki zbranim nameni nekaj vzpodbudnih besed. 

 

 

 

 



 
 

 

Predlagan Dnevni red: 

 

1. Pregled realizacije sklepov 4. Redne seje in 1. Dopisne seje. 

2. Finančno poročilo sezona 2020-21. 

3. Finančni načrt za sezono 2021-22. 

4. Tekmovalni sistem do 15. leta starosti. 

5. Dotacije za organizacijo tekmovanj klubi zima 20-21. 

6. Ustanovitev Državnega panožnega centra nordijske kombinacije v Velenju. 

7. Razno (Registracija kluba SSK Goričko in predstavitev stanja skakalnih objektov v 

Sloveniji ter informacije v zvezi s pridobitvijo certifikatov). 

 

 

 

AD/1 Pregled realizacije sklepov 4. Redne seje in 1. Dopisne seje. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi sklepe 4. Redne seje in 1. Dopisne seje Zbora za smučarske skoke in 

NK. Vsi sklepi 4. redne seje so bili realizirani prav tako so bili potrjeni vsi sklepi 1. dopisne seje 

Zbora za smučarske skoke in nordijske kombinacijo. 

 

 

AD/2 Finančno poročilo sezona 2020-21. 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da so vsi člani predhodno prejeli gradivo glede finančnega poročila. 

Predstavi finančno poročilo sezone 2020-21 za 11 mesečno obdobje. Povzame glavne alineje: 

 

1. Izkaz poslovnega izida maj 2020 – mar 21 (11 mesecev): 

- Prihodki 7,2 % višji kot v enakem obdobju lani. 

- Prihodki 2.084.890 eur. 

- Odhodki 1.917.057 eur. 

- Presežek prihodkov nad odhodki 168.000 eur. 

- Povprečna mesečna poraba 174.278 eur. 

Sklep 23: Dnevni red se potrdi. 

 

Sklep 24: Zapisnik 4. Redne seje Zbora za skoke in nordijske kombinacijo in 1. Dopisne 

seje se potrdi.  

 



 
- Detajlni podatki v poslanem gradivu. 

 

2. Ocena odhodkov april 2021 in ocena odhodkov sezone 2020/2021: 

- Stroški bonusov in nagrad tekmovalci 149.000 eur od 185.000 eur. 

- Skupni predvideni stroški panoge april 2021 so 272.588 eur. 

- Skupni predvideni prihodki panoge april 2021 so 150.000 eur. 

- Povprečna mesečna poraba 182.470 eur. 

- Predvideni presežek prihodkov nad odhodki ob koncu sezone 45.245 eur (vkalkulirani v 

kadrovsko in strokovno nadgradnjo ekip za sezono 2021-22). 

 

 

G. Šikovec odpre razpravo glede presežka, ki ga je ustvarila panoga v pretekli sezoni. 

 

V Razpravi so sodelovali: G. Šikovec, G. Rep, G. Pogorelčnik. 

 

Povzetek razprave: Prisotne zanima ali bodo klubi dobili kaj dodatnih sredstev glede na presežek, 

ki ga je ustvarila panoga. Klubi potrebujejo sredstva. Težavo predstavlja vzdrževanje 

infrastrukture, plačilo trenerjev ter opreme za vzdrževanje objektov in slabi zimski pogoji, ki bi 

klubom omogočali nekaj zaslužka z urejanjem površin za rekreacijo (tek na smučeh). Izpostavi 

se problematika, da so nekateri klubi v preteklosti prejeli več pomoči od SZS kot drugi, oz. imeli 

več sreče (kombiji) pri izbiri pomoči kot drugi. Izpostavi se še dejstvo, da manjkajo sredstva, ki 

smo jih v preteklosti pridobili od izvedbe tekmovanj za svetovni pokal v Planici.  

 

G. Pogorelčnik razloži, da se bo presežek namenil pripravam za vrhunce nove sezone. Pove, da 

se bo morebiten višek sredstev v tekoči sezoni namenil tudi klubom. Naprej pove, da se je na 

Odboru za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo sprejelo sklep, da se oblikuje posebna 

skupina, ki bo preučila pogoje in postavila kriterije za pomoč klubom. Naprej pove še, da 

sredstava za klube trenutno še niso zagotovljena in da se bodo kriteriji postavljali takrat, ko bo to 

mogoče. Kriteriji se bodo postavili v sodelovanju s klubi, katerim bo po teh kriterijih ponujena 

določena pomoč. Mercator bo ponovno pomagal z opremo, ki se klubom razdeli meseca 

septembra. Izpostavi se še dejstvo, da smo z naslova Planice izgubili kar 285 000 EUR sredstev, 

ki so med drugim namenjena tudi klubom. 

 

 

 

 

Sklep 25: Zbor se je seznanil s finančnim poročilom panoge za obdobje enajstih 

mesecev sezone in oceno odhodkov sezone  2020/2021. 

 



 
 

 

AD/3 Finančni načrt za sezono 2021-22. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi finančni načrt za prihajajočo olimpijsko sezono. Pove, da imamo za 

prihajajočo sezono zelo visoke cilje, zato bo potrebno vložiti tudi več sredstev. Pove, da so se 

ekipe kadrovsko okrepile, programi dela pa nadgradili. Na kratko povzame finančni načrt: 

 

• Plan prihodkov 2.414.565 EUR. 

• Plan odhodkov 2.417.423 EUR. 

• Predvidena povprečna mesečna poraba 201.000 eur (6.000 eur/mesečno oz. 72.000 eur 

več/letno glede na plan kot v pretekli sezoni; kadrovske okrepitve, več tekem, več 

treningov in priprav). 

• Sponzorski viri skupaj s pool-om predstavljajo 62% vseh predvidenih sredstev. 

• Javni viri 27% vseh predvidenih sredstev. 

• TV pravice Planica 8% vseh predvidenih prihodkov. 

• Travel money 3% vseh predvidenih prihodkov. 

 

 

G. Šikovec: Postavi vprašanje glede sponzorskih sredstev. Vpraša, če ni možno najti sponzorja 

za vozila, s katerega naslova bi lahko prihranili veliko sredstev. 

 

G. Pogorelčnik: Razloži, da je Ford znižal strošek za najem vozil v prihajajoči sezoni, prav tako 

imamo krito zavarovanje vozil, pnevmatike in vinjete s čimer smo privarčevali nekaj dodatnih 

sredstev.  

 

 

 

 

 

 

 

Sklep 26: Sprejme se predlagani finančni plan za sezono 2021/2022. V primeru, da bodo 

realizirana dodatna sponzorstva in izplačane planirane TV pravice se presežek 

prihodkov iz tega naslova nameni za: 

- Bonuse trenerjem in strokovni ekipi panoge. 

- Dodatne priprave športnikov za sezono pred SP 2023. 

- Klube. 

 



 
AD/4 Tekmovalni sistem do 15. leta starosti. 

 

G. Pogorelčnik predstavi, da so določene kategorije zaradi pandemije bile prikrajšane za 

kvaliteten trening. Pove, da se trenutno izvaja analiza deficita v tem obdobju za določene 

starostne kategorije. Testiranje je bilo opravljeno na Fakulteti za šport, prav tako je bila v ta namen 

poslana anketa na klube in na podlagi te ankete ter testiranj se bo postavilo oz. pripravilo 

smernice, kako ta izpad oz. deficit čim bolj omiliti. Natančno bo raziskava predstavljena na 

trenerskem seminarju ter poslana tudi vsem klubom. 

 

Odpre se razprava na temo usipa tekmovalcev in slabega vpisa novih skakalcev v klube.  

 

V razpravi so sodelovali: Ga. Rojc, G. Rep, G. Pirnovar, G. Šikovec. 

 

Povzetek razprave: Veliko skakalcev je v času pandemije prenehalo skakati, velik usip se pozna 

tudi pri starejših od 15. let, prav tako pri mlajših, opazen je upad vpisa novih skakalcev, v kolikor 

pa se vpišejo, vztrajajo v športu malo časa. Glede na odlične rezultate naših skakalcev v pretekli 

zimi je vpis precej slab. Pandemija Covida 19 je povzročila veliko škode, tako motivacijsko, kakor 

telesno in gibalno. Predlaga in pohvali se delo Mini Planice, kar se novačenja novih otrok tiče. 

Pojavi se ideja o Mini Planici, katerelastnik bi bila SZS. Tako bi jo lahko oddajali klubom na 

uporabo za promocijo smučarskih skokov. Predlaga se še priprava strategije vpisa novih otrok.  

 

 

AD/5 Dotacije za organizacijo tekmovanj klubi zima 20-21. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi koledar poletnih tekmovanj in pove, da se bodo zaostala državna 

prvenstva za kategorije do 15. Leta starosti izvedle v mesecu juniju. Dotacije za zimsko sezono 

bodo izračunane v mesecu juliju, po izvedbi zaostalih tekmovanj in izplačane nekje do konca 

septembra. 

 

G. Jasnič: Predstavi idejo o tekmovanju v septembru na katerem bi podelili opremo sponzorja 

Mercator, ki so jo naročili klubi. 

Sklep 27: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil z analizo 

morebitnih deficitov starostnih kategorij do 15. leta starosti ter pripravo smernic za 

ublažitev le-teh. 

 



 
  

 

 

 

 

AD/6 Ustanovitev Državnega panožnega centra nordijske kombinacije v Velenju. 

 

G. Pogorelčnik in G. Janič: Predstavita panožni center in sklep, ki je bil sprejet na Odboru za 

smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, da se ustanovi skupina v sestavi M. Klarič kot 

koordinator, J. Gros kot ekspertni član in G. Pogorelčnik kot vodja panoge. Naredi se analiza 

stanja ter ugotovi vse prednosti in slabosti takega sistema. Na osnovi analize se sprejme nadaljnje 

konsekvence. Plan je dolgoročen. Dela se v dobrobit nordijske kombinacije, katere glavni del še 

vedno ostaja v Kranju.  

 

G. Komovec: Pove, da je bil dopis DPNC Kranj poslan, ker je bilo iz programa razbrati, da se 

panožni center za nordisjko kombinacijo seli iz Kranja v Velenje. Predstavi, da so v Kranju pridobili 

dodaten športni razred. Poudari, da bi se morala skupina ukvarjati z nordisjko kombinacijo na 

sploh. Pove, da je problem pri nordijske kombinaciji premajhna vlaganja. V SK Triglav Kranj  imajo 

strategijo, da se vsi otroci do 14. leta ukvarjajo z nordisjko kombinacijo. Izpostavi, da nima nič 

proti več panožnim centrom. 

 

Odpre se razprava na temo Državnega panožnega centra v Velenju. 

 

V razpravi so sodelovali: G. Ekart, G. Pirnovar, G. Jasnič, Ga. Rojc, G. Skutnik, G. Pogorelčnik. 

 

Povzetek razprave: Izpostavljena so bila vprašanja glede kvalitetnega kadra, nabora šol ter 

sredstev za vzpostavitev centra. Projekt podpira lokalna skupnost. Nekatere občino so 

pripravljene finančno podpreti projekt. Vsa potrebna infrastruktura je na voljo. Prav tako se lahko 

izognemo osipu tekmovalcev, ki ne želijo v šolo v Kranj. Izpostavi se še primer dobrega 

sodelovanja med klubi iz različnih športov kot možnost napredka oziroma ukvarjanja z nordisjko 

kombinacijo ter pomembnost sistemskega dela s to panogo. 

 

Sklep 28: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil z 

načrtovanim izračunom ter izplačilom dotacij za zimsko sezono 2020/2021. 

Sklep 29: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil z načrtom 

ustanovitve Državnega panožnega centra nordijske kombinacije v Velenju. 



 
 

AD/7 Razno. 

 

- Registracija kluba SSK Goričko. 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da klub izpolnjuje vse pogoje, da so vse potrebno posredovali v pisarno 

Smučarske zveze Slovenije.  

 

 

 

- Predstavitev stanja skakalnih objektov v Sloveniji ter informacije v zvezi s pridobitvijo 

certifikatov. 

  

G. Mlakar: Predstavi delo homologacijske komisije. Predstavi zahteve Mednarodne smučarske 

zveze (FIS) pri skakalnicah glede varnosti, v smislu opremljenosti skakalnic ter samih profilov 

skakalnic. Predstavi slikovno gradivo in pokaže vse nevarnosti oz. pomanjklivosti nekaterih 

skakalnic po Sloveniji. Pove, da je najbolj pomembna varnost tekmovalcev, kateri včasih 

posvečamo premalo pozornosti. Izpostavi, da določene malenkosti, katerih sanacija ne zahteva 

velikih denarnih vložkov, odpravimo v dobro otrok. Marko Mlakar pove svoje kontaktne podatke 

in doda, da ga lahko klubi glede vprašanj vezanih na homologacijo kadakoli pokličejo (e-mail: 

marko.mlakar@mlacom.si, tel: 041 610 521). Predstavi ostale člane homologacijske komisije. 

Pove, da klubi javljajo vse spremebe glede skakalnic o tem obvezno prej obvestijo SZS, tako da 

je tudi homologacijska komisija o vsem obveščena.  

 

 

 

Seja se zaključil ob 18:40 

 

 

 

 

Zapisal:       Predsednik zbora za skoke in NK 

Primož Kožar       Ljubo Jasnič 

 

Sklep 30: Prošnja kluba SSK Goričko za včlanitev v Smučarsko zvezo Slovenije se 

potrdi. 

 

mailto:marko.mlakar@mlacom.si

