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Ljubljana, 28.10.2021 

 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

 

6. redne seje Zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v četrtek 28.10.2021 

ob 17:00 uri v prostorih SZS. 

 

 

Prisotni: Borut Meh – vršilec dolžnosti predsednika, Sašo Komovec (SK Triglav Kranj, Tomaž 

Perme (SD Dolomiti), Borut Rep (SSD Stol Žirovnica), Boštjan Ekart (SSK Mengeš), Brane Iskra 

(SSK Bohinj), Rado Vaner (SSK Šmartno na Pohorju), Primož Ulaga (SSK Ilirija), Rajko Pintar 

(SSK Ljubno), Jernej Klarič (SD Vizore) – pooblaščen, Boštjan Pavlič (SSK Mislinja), Zvone 

Pograjc (SK Zagorje) – pooblaščen, Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke in NK (NSK 

Tržič) -pooblaščen. 

 

Odsotni: Leon Šikovec (SSK Norica Žiri), Mojmir Pirnovar (SK Zagorje), Felix Skutnik (SD Vizore), 

Milan Živic (SSK Velenje), Matija Stegnar (NSK Tržič FMG), Špela Rojc (SSK Ihan), Mladen Jurič 

(SSK Lovci na daljave Logatec), David Jerič (SD Zabrdje). 

 

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

pisarna SZS/Zapisnik, Ana Dolhar. 

 

 

Seja se začne ob 17:00. 

 

 

G. Meh pozdravi prisotne. Potrjenih je 62 od 75 glasov. Ugotovi sklepčnost in predstavi dnevni 

red. Pove, da bomo 6. točko, ki se nanaša na dotacije obravnavali na naslednji seji.  

 

 

 



 
Predlagan Dnevni red: 

 

1. Pregled realizacije sklepov 5. Redne seje. 

2. Seznanitev s pripravami in vključitvijo klubskih prostovoljcev za tekmovanja v Planici v 

sezoni 2022 in 2023. 

3. Poročila posameznih reprezentančnih selekcij za obdobje maj-okt 21. 

4. Poročila predstavnikov Odborov za skoke in NK pri Mednarodni Smučarski Zvezi FIS. 

5. Predlog predstavnikov štajersko-koroške regije, da se izobraževanja in izpiti za kandidate    

za nove sodnike izvedejo v regiji, tako kot je to bilo pred leti. 

6. Dotacije za izvedbo tekmovanj v poletni sezoni 2021. 

7. Preliminarno poročilo za prvo petmesečje sezone 2021-22 (maj-okt; B. Meh). 

8. Razno. 

- pregled sklepov 20. redne seje Odbora za smučarske skoke in NK. 

 

G. Pogorelčnik: pove, da ga je član zbora G. Stegnar pooblastil, da v njegovem imenu predlaga 

dopolnitev točke razno, in sicer: 

1. V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju priznanj, nagrad in daril naj se na klube pošlje poziv 

za predloge o nagrajencih po posameznih klubih. Gre za več vrst nagrad glede na 

prispevek in obdobje delovanje v smučarskem športu. 

2. Na tekmovanjih za pokal Argeta predlaga, da se poleg diplom, tekmovalcem in 

tekmovalkam podeli vsaj še kolajne in ne le Diplome, kot je to postala praksa pri nekaterih 

organizatorjih. 

 

 

 

 

AD/1 Pregled realizacije sklepov 5. Redne seje. 

 

G. Pogorelčnik predstavi sklepe 5. Redne seje Zbora za skoke in nordijsko kombinacijo: 

 

Sklep 24: Zapisnik 5. Redne seje Zbora za skoke in nordijske kombinacijo in 1. Dopisne seje se 

potrdi. (realizirano) 

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

in oceno odhodkov sezone  2020/2021. (realizirano) 

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: 

Sklep 31: Dnevni red z dopolnitvijo točke razno se potrdi. 

 



 
- Bonuse trenerjem in strokovni ekipi panoge. 

- Dodatne priprave športnikov za sezono pred SP 2023. 

- Klube (nerealizirano; odvisno od finančnega stanja ob koncu sezone). 

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. 

(realizirano) 

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

izračunom ter izplačilom dotacij za zimsko sezono 2020/2021. (realizirano) 

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

Državnega panožnega centra nordijske kombinacije v Velenju. (nerealizirano – v teku) 

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

(realizirano) 

 

 

 

AD/2 Seznanitev s pripravami in vključitvijo klubskih prostovoljcev za tekmovanja v Planici 

v sezoni 2022 in 2023. 

 

Ga. Dolhar se predstavi in predvaja promocijski video glede prostovoljecev v Planici. Pove nekaj 

o prostovoljstvu delavcev v Planici. Pove, da so klubi nekoč za pomoč prejemali brezplačne  

skakalne smuči, sedaj pa prejemajo brezplačne enote treningov na skakalnici. Zahvali se G. 

Ograjenšku za pomoč in sodelovanje v vseh teh letih in hkrati verjame, da se bo sodelovanje v 

enaki meri nadaljevalo tudi v prihodnje. Naprej predstavi program Svetovnega prvenstva, ki bo 

potekalo 12 dni. Najprej bodo k sodelovanju povabili vse tekaške in skakalne klube. Kasneje aprila 

pa bodo prijave možne tudi za vse ostale prostovoljce. Predstavi področja možnosti sodelovanja. 

Predsedniki klubov bodo prejeli prijavnico, ki jo lahko posredujejo vsem zainteresiranim. Pove še, 

kako pomembno je prostovoljsto. Na koncu predstavi maskoto Planice. Čaplja na smučeh, ki teče 

oziroma skače.  

 

G. Meh: Zanima ga kakšna je ocena glede potrebnega št. prostovoljcev? 

 

G. Komovec:  Vpraša, kako se bodo potrebe po številu prostovoljcev razlikovala za svetovno 

prvenstvo glede na tekmovanja za svetovni pokal?  

 

Ga. Dolhar: Razloži, da bodo tako kot vsako leto potrebovali približno 120 klubskih prostovoljcev. 

Glede na leto 2022 pa potrebujejo za izvedbo Svetovnega prvenstva 2023 kar 500 prostovoljcev 

več. 

Sklep 32: Zapisnik 5. Redne seje Zbora za skoke in nordijske kombinacijo se potrdi.  

 



 
 

G. Pograjc: Zanima ga, zakaj njihovi klubski prostovoljci nikoli niso razvrščeni na položaj 

merilcev? 

 

Ga. Dolhar: Pove, da prostovoljce za merjenje določa vodja merilcev G. Miro Eržen. Pove še, da 

se glede tega vprašanja lahko obrnejo nanjo (telefonska številka: 051 610 944) ali direktno na G. 

Mira Eržena. 

 

 

 

AD/3 Poročila posameznih reprezentančnih selekcij za obdobje maj-okt 21. 

 

G. Pogorelčnik: Na kratko povzame poročila posameznih reprezentančnih selekcij:  
 
A ekipa moški: Pove, da so bile vse priprave in treningi realizirani. Predstvai rezultate, pove da 

je bil glavni cilj zadržati kvoto 6 tekmovalcev. Predstavi še plan za zaključek priprav in začetek 
nove sezone. Povzame še trenutno porabo, ki je v okvirih plana sprejetega pred začetkom 
sezone.  
 
B ekipa moški: Pove, da je zaradi finančnih omejitev ekipa izpustila določena tekmovanja. Na 

tekmovanja smo bili prisiljeni peljati tekmovalce, ki so se borili za kvote. Na prva tekmovanja tako 
po pridobljeni dodatni kvoti lahko pošljemo 7 tekmovalcev. Pove, da se tekmovanj na Kitajskem 
ne bomo udeležili zaradi prevelikih stroškov. Poudari, kako pomembno je, da pridobimo dodatna 
sredstva, da bomo na tekme pošiljali čim več tekmovalcev.  
 
Mladinska reprezentanca moški: Predstavi težave z odrejenimi karantenami v srednjih šolah, 

ki so večkrat posegle v process treninga. Pove, da niso opravili začrtanega števila skokov. Naprej 
pove, da sta dva tekmovalca dosegla kriterije za mladinsko reprezentanco. Pove tudi, da je 
tekmovalec Gorazd Završnik suspendiran do konca sezone, zaradi nešportnega veedenja, ki se 
je ponavljalo, za kar je športnik prej dobil več opozoril. Predstavi še glavna cilja ekipe, ki sta 
Mladisnko svetovno prvenstvo in OFEM.  
 
A ekipa dekleta: Izpostavi odlične rezultate tekmovalk. Pove, da bodo težko finančno izpeljale 

sezono brez dodatnih sredstev zaradi dodatnih tekmovanj, ki jih v planu pred sezno v okviru 
peliminarnega koledarja nismo zajeli.  

Sklep 33: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil s 

predstavitvijo o prostovoljstvu v Planici.  



 
Mladinska reprezentanca dekleta: Finančno najbolj kritična ekipa. Izpostavi, da so nekatera 

dekleta skakala na 3. oz. na kar 4. nivojih tekmovanjih, kar je logistično in finančno zelo zahtevno.  
 
Nordijska kombinacija A/B/Mladinska: Normalno so izpeljali vse začrtane treninge. Trenutno 

je poudarek na teku. Glavni cilj je dosega Olimpijske norme. Tudi pri tej ekipi bo nekaj težav s 
sredstvi zaradi naknadno dodanih tekmovanj, ki jih prvotno nismo vkalkuliali v program. 
Potrebujejo približno 10% dodatnih sredstev za nemoteno izvedbo programov. Izpostavi še 
odlične rezultate Eme Volavšek v poletnem delu sezone.  
 
Nordijska kombinacija DPNC: Pohvali ekipo in pove, da je opazen napredek. Izpostavi Silvo 

Verbič, ki je bila skupna zmagovalka Alpskega pokala. Pove, da imamo trenutno v Nordijski 

kombinaciji enega trenerja manj glede na začetek sezone. Finančno ekipa ni težavna oziroma bo 

lahko izvedla program brez dodatnih sredstev. 

 

Dodatna sredstva, ki jih potrebujemo za nemoteno izvedbo programov: 

G. Pogorelčnik pove, da so se letalske karte podražili od 30-100 %, da se je občutno podražilo 

gorivo in da so naknadno v koledar umestili veliko novih tekmovanj predvsem na oddaljenih 

prizoriščih. Predstavi potrebna dodatna sredstva po ekipah, ki bi jih potrebovali za nemoteno 

izvedbo programa. 

• A ekipa moški (ocenjujemo, da morajo planirana sredstva zadostovati za izpeljavo 

programa). 

• B ekipa moški (dodatnih 15.000 eur). 

• ML ekipa in skupine DPNC skoki (planirana sredstva bi morala zadostovati za izpeljavo 

programa). 

• A ekipa ženske ( dodatnih 15.000 eur). 

• Mladinska ženska reprezentanca in skupina DPNC 3 (dodatnih 15.000 eur). 

• A, B in mladinska nordijska kombinacija (dodatnih 17.000 eur). 

• DPNC NK (ocenjujemo, da morajo planirana sredstva zadostovati za izpeljavo programa) 

         SKUPAJ DODATNO ZA IZVEDBO PROGRAMOV: 62.000 EUR 

 

G. Komovec: Zanima ga, zakaj je Mladinska reprezentanca opravila samo 300-350 skokov. 

Ostale ekipe precej več.  

 

G. Pogorelčnik: Razloži, da je to posledica odrejenih karanten ter velikega števila tekmovanj na 

različnih nivojih -lovljenje kvot. Pove še, da bodo večina planiranih skokov nadoknadili do začetka 

zimske sezone. 

 

 

Sklep 34: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo soglasno potrdi polletna 

poročila reprezentančnih selekcij. 

 



 
 

 

AD/4 Poročila predstavnikov Odborov za skoke in NK pri Mednarodni Smučarski Zvezi FIS. 

 

G. Pogorelčnik na kratko povzame glavne točke predstavavitev G. Grosa in G. Bukovnika iz  

odborov FIS: 

 

• Uvede se k.o. sistem na tekmovanju za dekleta v okviru slivestrske turneje (na tekmovanje 

bo uvrščenih 50 tekmovalk). 

• Merjenje: Pas + - 5 cm je obseg 0 cm (se prenese iz poletja in uvede kot pravilo). 

• Otroška mednarodna tekmovanja ( 3 x poleti, 3 x pozimi); organizatorji: skakalno manj 

razvite države. 

• Spremembe glede meritev in kontrole na tekmovanjih (ženska kontrolorka pri ženskah, 

moški pri moških; potrebno izobraziti kader za domača mednarodna tekmovanja). 

• Prepoveduje se uporaba floura za mednarodna tekmovanja (FIS v sezon 2021-22 še ne 

bo kontrolirala, bodo pa pristojni organi kontrolo izvajali na Bavarskem; denarna kazen za 

kršitelje). 

 

G. Pograjc: Opozori, da v biltenu FIS pravilo glede Flora še ni zapisano. 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da bo to popravljeno in, da so zveze že prejele popravljeno elektronsko 

verzijo. 

 

G. Komovec: Doda, da je upraba flora ključno prednost predstavljala predvsem pri tekih. 

 

 

 

AD/5 Predlog predstavnikov štajersko-koroške regije, da se izobraževanja in izpiti za 

kandidate  za nove sodnike izvedejo v regiji, tako kot je to bilo pred leti. 

 

G. Meh: Pove, da gre izklučno za to, da se omogoči večjemu številu članov klubov udeležbo na 

izbraževanju. Sedaj za kadidate iz te regije predstavlja oviro oddaljenost tečajev in veliko časa, 

ki ga zaradi vožnje izgubijo. 

 

Sklep 35: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil s poročili 

predstavnikov odborov za skoke in nordisjko kombinacijo pri FIS.  



 
 

 

AD/6 Dotacije za izvedbo tekmovanj v poletni sezoni 2021. 

 

G. Meh: Predstavi, da se bo točka glede dotacij obravnavala na naslednji seji. Sezona še ni 

končana, prav tako bo Odbor za skoke in nordijsko kombinacijo še razpravljal o dodeljenih 

sredstvih.  Pove, da se bo potem na decembrski seji glede te teme poročalo, prav tako pa se 

bodo takrat začele volilne aktivnosti za predsednika Odbora in Zbora za smučarske skoke in 

nordijsko kombinacijo. 

 

AD/7 Preliminarno poročilo za prvo petmesečje sezone 2021-22 (maj-okt; B. Meh). 

 

G. Meh: Pove, da smo v finančnih okvirih planirane porabe. Poudari, da je poraba višja primerjano 

z lanskim letom, kar pa gre na račun več tekmovanj, ki smo se jih udeležili in ki so v enakem 

obdobju lani odpadla. Predstavi strukturo prihodkov in pove, da smo dobili enkratna sredstva za 

Olimpijske igre v znesku 100.000 EUR. Predstavi vse odhodke. Predstavi strukturo stroškov po 

posameznih reprezentancah. Predstavi še porabo posameznih ekip. Pove, da pri posameznih 

ekipah plan porabe nekoliko odstopa od začrtanega. Naprej pove, da bo potrebna posebna 

pozornost pri udeležbi na tekmovanjih. Pri zaostrenih finančnih razmerah bo potrebno kdaj poslati 

tudi kakšnega temovalca manj na tekmovanje. Bomo pa v naslednjih dveh mesecih izvedeli 

natančne številke in v kolikor bo potrebno pripravili rebalans proračunov posameznih 

reprezentančnih selekcij. Na koncu pove še, da je glavno, da smo v okvirih planirane porabe, da 

ni primankljaja. Izpostavi še, da bo potrebno razčistiti notranji dolg ter, da smo letos pričakovali 

še sredstva Luka Koper in Pošta Slovenije glede katerih pa se bodo stvari razjasnile v naslednjih 

dveh mesecih.  

 

G. Meh predlaga naslednji sklep: 

Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil s poslovanjem panoge v 

obdobju maj do september, sezone 2021/2022. Ob tem Zbor od vodstva panoge pričakuje, da bo 

pri načrtovanju udeležbe na mednarodnih tekmovanjih upoštevala načelo racionalnosti in 

sposobnosti financiranja potovanj ob tem bodo imele prednost ekipe in tekmovalci, ki imajo 

možnost za dosego dobrih rezultatov. Vodstvo bo v roku dveh mesecev preverilo finančno stanje 

in po potrebi pripravilo predlog rebalansa, kjer mora predvideti tudi kje bomo dobili dodatna 

sredstva.  

 

G. Perme: Zanima ga, kako so sestavljeni stroški DPNC. 

Sklep 36: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo soglasno sprejme 

predlog štajersko-koroške regije, da se izobraževanja in izpiti za kandidate  za nove 

sodnike izvedejo v regiji 

 



 
 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi, da glavni strošek predstavljajo: avtomobili, strošek dela, najem 

objektov, najem drugih objektov. Pove, da strošek posameznega vozila znaša 550 EUR/mesec. 

Trenutno ima DPNC 7 vozil. 

 

 

AD/8 Razno. 

 

G. Meh predstavi sklepe 20. Redne seje. Pove, da bo vodja panoge klubom posredoval dopis za 

donacijo Hišk v Planici. 

 

G. Klarič odpre debato glede diskvalifikacije tekmovalca v Velenju: Pove, da je do problema prišlo 

zato, ker so tekmovalcu sploh dovolili skakati. 

 

G. Pogorelčnik: Razloži, da bo z novim programom za beleženje rezultatov ta problem odpravljen, 

ker bo program povezan s programom MARS. Sedanji program ni bil povezan. Pove, da bo na 

vse klube posredoval vabila za izobraževanje in preizkus programa, ki bo potekalo 22. in 

29.11.2021  

 

G. Pogorelčnik naprej pove, da bo vsak klub moral za donirane Planiške hišice sam urediti prevoz. 

 

G. Pogorelčnik predstavi še predloge Matija Stegnarja: 

- V skladu s Pravilnikom o dodeljevanju priznanj, nagrad in daril naj se na klube pošlje poziv 

za predloge o nagrajencih po posameznih klubih. Gre za več vrst nagrad glede na 

prispevek in obdobje delovanje v smučarskem športu. 

 

- Na tekmovanjih za pokal Argeta predlaga, da se poleg diplom, tekmovalcem in 

tekmovalkam podeli vsaj še kolajne in ne le Diplome, kot je to postala praksa pri nekaterih 

organizatorjih. 

 

Sklep 37: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil s 

poslovanjem panoge v obdobju maj do september, sezone 2021/2022. Ob tem Zbor od 

vodstva panoge pričakuje, da bo pri načrtovanju udeležbe na mednarodnih tekmovanjih 

upoštevala načelo racionalnosti in sposobnosti financiranja potovanj ob tem bodo 

imele prednost ekipe in tekmovalci, ki imajo možnost za dosego dobrih rezultatov. 

Vodstvo bo v roku dveh mesecev preverilo finančno stanje in po potrebi pripravilo 

predlog rebalansa, kjer mora predvideti tudi kje bomo dobili dodatna sredstva.  

 



 
G. Meh: Razloži, da je govoril s predsednikom glede možnosti dodatnih nagrad. 

 

G. Rep: Je mnenja, da starejšim tekmovalcem nagrade ne pomenijo veliko.  

 

G. Komovec: Predstavi, kako so otrokom stare pokale prelepili z novo nalepko ter jih podelili na 

klubskem tekmovanju. Pove, da otrokom to zelo veliko pomeni. 

 

 

 

 

Seja se zaključi ob 18:10. 

 

 

 

 

Zapisal:       Vršilec dolžnosti Predsednika zbora 

za skoke in NK 

Primož Kožar                                                 Borut Meh 

 

 

Sklep 38: Zbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se je seznanil s 

predlogom Matije Stegnarja.  Vodja panoge obvesti vse klube glede možnosti in načina 

donacije Planiških hišic. 

 


