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ZAPISNIK 

 

 

 

 
Volilne seje Zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je potekala v sredo, 26.1.2022 
ob 17:00 uri v prostorih Smučarske Zveze Slovenije, Podutiška cesta 146, 1000 Ljubljana. 
 

 

Prisotni: Borut Meh – vršilec dolžnosti predsednika (SSK Velenje) Sašo Komovec (SK Triglav 

Kranj -online), Uroš Logar (SD Dolomiti) -pooblaščen, Borut Rep (SSD Stol Žirovnica), Boštjan 

Ekart (SSK Mengeš), Marko Klarič (SD Vizore) – pooblaščen, Boštjan Pavlič (SSK Mislinja), Milan 

Živic (SSK Velenje), Mladen Jurič (SSK Lovci na daljave Logatec), David Jerič (SD Zabrdje), 

Mojmir Pirnovar (SK Zagorje), Robert Kerštajn (ND Rateče-Planica), Rajko Pintar (SSK Ljubno 

BTC), Matija Stegnar (NS Klub Tržič FMG -online), Rado Vaner (SSK Šmartno na Pohorju -

online), Dušan Vuk (ŠD Gamsi Žahenberc). 

 

Odsotni: Branko Iskra (SSK Bohinj), Igor Polanc (SSK POK), Primož Ulaga (SSK Ilirija), Leon 

Šikovec (SSK Norica Žiri), Špela Rojc (SSK Ihan). 

 

Ostali prisotni: Božidar Prevc – predsednik Volilne komisije, Gorazd Pogorelčnik – vodja panoge 

smučarski skoki in NK, Primož Kožar – pisarna SZS/zapisnik. 

 

 

 

Seja se začne ob 17:05 

 

G. Meh: Pozdravi vse prisotne na seji Zbora, ki je hkrati tudi volilna. Pove, da smo sklepčni. Od 

75 glasov je prisotnih 42. 

 



 
 

G. Meh: Predstavi naslednji dnevni red: 

 
1. Pregled realizacije sklepov 7. redne seje.  
2. Seznanitev s poročilom kandidacijske in volilne komisije. 
3. Predstavitev programa kandidatov za predsednika. 
4. Volitve predsednika panoge.  
5. Razno. 

 

Sklep 45: Dnevni red se potrdi. 

 

Po potrditvi dnevnega reda so se tekom seje preko on-line povezave priključili novi udeleženci, 

tako, da je bilo na koncu prisotnih 54 glasov. 

AD/1 Pregled realizacije 8. redne seje. 

G. Pogorelčnik: Predstavi sklepe 7. redne seje. Omeni sklep 42, ki se nanaša na spremembo 12. 

člena poslovnika. Pove, da je sklep v realizaciji, saj ga je potrebno potrditi še na IO SZS, ki bo 

predvidoma v začetku marca. Predstavi še sklep glede razdelitve denarja klubom, ki niso prejeli 

kombijev. Pove, da sklep še ni bil realiziran. Pozove klube, da začnejo zbirati račune. Predstavi 

kateri stroški so upravičeni, saj gre za namenska sredstva. Pove še, da dotacije klubom za 

organizacijo tekmovanj (Sklep št. 44)  niso bile realizirane 15.1.2022, kot je bilo zapisano, ampak 

kasneje in sicer 18. oziroma 19.1.2022. 

 

Sklep: Zapisnik 7. redne seje Zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se 

potrdi. 

 

 

AD/2 Seznanitev s poročilom kandidacijske in volilne komisije. 

G. Meh: Kandidacijska komisija je bila oblikovana s strani SZS. Volilna komisija pod vodstvom 

G. Božidarja Prevca pa je bila imenovana na Zboru za skoke in nordijsko kombinacijo. Besedo 

preda G. Prevcu. 

 

G. Prevc: Predstavi sestavo Volilne komisije (G. Božidar Prevc kot predsednik, G. Uroš Logar in 

G. Marko Klarič kot člana). 18.1.2022 se je Volilna komisija seznanila z zapisnikom Kandidacijske 

komisije. Iz zapisnika je razvidno, da sta za predsednika Zbora in Odbora za smučarske skoke in 

nordijsko kombinacijo prispeli 2 kandidaturi. Prva kandidatura s strani SSK Velenje, ki za 

kandidata predlaga G. Boruta Meha. Kandidatura je bila oddana v skladu s pozivom. Prispela je 

še kandidatura s strani SSK Mengeš, ki za kandidata predlaga G. Aleša Šabedra, vendar je 



 
Kandidacijska komisija ugotovila, da vloga ni bila veljavna, ker ni bila oddana v skladu s pozivom, 

saj ni bila oddana pravočasno. Na podlagi zgornjih ugotovitev Volilna komisija predlaga naslednjo 

kandidatno listo za predsednika Zbora in Obora: Za predsednika Zbora in Odbora za smučarske 

skoke in nordijsko kombinacijo pri SZS se predlaga kandidat G. Borut Meh, ki ga je predlagal SSK 

Velenje. 

 

Sklep 46: Poročilo Volilne komisije se soglasno potrdi. 

 

 

AD/3 Predstavitev programa kandidatov za predsednika. 

 

G. Meh: Pove, da so prisotni dobili kratek življenjepis, ki ga je predlagatelj SSK Velenje vključil v 

predlog kandidature za predsednika. Zato o tem ne bo veliko govoril. Spomni, da je v preteklosti 

že deloval v organih panoge. Meni, da je bolj pomembno, da predstavi program, izhodišča 

oziroma strategijo, ki je bila  priložena kandidaturi.  Zahvali se Ljubu Jasniču za dolgoletno 

uspešno vodenje panoge. Pove, da so se v času njegovega delovanja razmere v panogi 

normalizirale. Panoga vstopa v nov olimpijski cikel z velikimi uspehi, dobro organiziranimi klubi in 

finančno konsolidirana. Lepo je, da panoga nima zunanjih dolgov. Ponovi, da pa je potrebno rešiti 

tudi odnose znotraj SZS. Naprej pove, da zagotavljamo visoko strokovnost, da imamo dobro 

infrastrukturo in meni, da moramo te trende tudi naprej nadaljevati. Verjame, da so podobne 

razmere v večini panog SZS in upa, da drži trditev predsednika SZS g. Smrekarja, da je obdobje 

sanacije za nami in prihaja obdobje razvoja. Prizadevali si bomo, da se to razvojno obdobje 

realizira. Upa, da imajo enake namene tudi pri drugih panogah SZS, da ne bi prihajalo do 

konfliktov. Pred nami so naporna štiri leta. Meni, da strategije ne more narediti samo predsednik 

in jo predstavljati ampak je to stvar, ki jo morajo oblikovati in sprejeti organi panoge in zato je to 

ena od prioritetnih nalog, ki jo bomo morali realizirati v naslednjem letu. V j strategijo panoge bo 

potrebno aktivno vključiti tudi DPNC v Kranju in urediti status skakalnice z MO Kranj. Omeni še 

pogovore v prejšnjem oziroma tem mandatu glede vzpostavitve še enega DPNC. Pove, da je 

razprava pokazala, da je bolj smiselno govoriti o oddelku DPNC, ki naj bi vključeval nordijske 

kombinatorce. Nadaljuje, da bo potrebno razpravo ali je to smiselno ali ne zaključiti že v 

naslednjem letu, tu bo imela glavno besedo stroka.  

 

Pove, da je pred nami še posodobitev dokumentov panoge. Lotili smo se že sprememb 

tekmovalnih pravil, nadomestil klubom za organizacijo tekmovanj, ureditev odnosov z Zavodom 

Planica, ki je konec koncev nastal zaradi smučarskih skokov in smučarskega teka. Zagovarja 

partnerski odnos in sodelovanje. Omeni, da se bo potrebno aktivneje vključiti v posodobitev 

infrastrukture klubov – gre predvsem za dogovore z lokalnimi skupnostmi, ker so v večini primerov 

lastniki objektov. Nadalje meni, da je ena od ključnih nalog zagotoviti množičnost - prihod novih 

otrok, saj le na ta način krepimo piramido, ki pripelje do rezultatov kakršnim smo priča danes. 



 
Omeni še nordijsko kombinacijo, ki je zastala v zadnjih letih. Pove, da disciplina potrebuje nov 

zagon, pred vrati je namreč domače Svetovno prvenstvo. Množičnost bomo na panogi zagotovili 

s pripravo animacijskih programov. Omeni še pomembnost zagotavljati finančna sredstva za 

delovanje celotnega sistema. Omeni, da pogodbe s sponzorji po OI potečejo. Pogovori s sponzorji 

že potekajo in računa, da bomo glavne sponzorje obdržali. Potrebno bo poiskati tudi nove, saj 

javna sredstva predstavljajo zgolj 30 % delež proračuna panoge. To bo zahtevalo racionalno 

finančno delovanje. Zavzemal se bo, da se ne bomo zadolževali. Naprej omeni, da organiziramo 

veliko mednarodnih tekmovanj najvišjega nivoja. Zagovarja, da moramo vztrajati, da te tekme še 

naprej izvajamo in da od teh tekmovanj - od dobička, panoga nekaj tudi dobi za svoj razvoj. V ta 

namen je bil ustanovljen Zavod SLOSKI in v tem letu smo že pridobili nekaj sredstev in vztrajati 

je potrebno, da bo tudi v prihodnje tako.  

 

Ključni za delovanje panoge so dobri odnosi s klubi. Meni, da bi morali povečati število aktivnih 

klubov na 27, danes jih je 25, ter odprtje novih skakalnih centrov za začetnike. Tu omeni 

Prekmurje in skakalni center v Pertoči,  upa da bo ta projekt realiziran. Zavzemal se bo, da bodo 

sredstva tudi  za klube.  Sredstva pa naj bi se delila ob koncu leta, če bodo realizirane postavke 

zapisane v programu. Pri sodelovanju s klubi se mu zdi pomembna informacijska podpora pri 

organizaciji tekmovanj, tu smo že naredili korak naprej. Izpostavi tudi, da morajo klubi dobiti 

pravično nadomestilo za izvedbo tekmovanj. Eden od ciljev bi moral biti tudi povečanje števila 

tekmovalcev v sistemu na 650, danes jih je okrog 500. Meni, da v kolikor bomo  izvajali aktivnosti 

za pridobitev novih članov, ta številka čez štiri leta ni pretirana.  

 

Predstavi, da teh ciljev predsednik panoge ne more realizirati sam. Izpostavi sodelovanje z 

vodstvom -Zborom in Odborom panoge. Pove, da se bo enkrat letno udeležil regijskih sestankov, 

saj ima vsaka regija svoje posebnosti. Prav tako si bo prizadeval, da se vsaj enkrat udeleži 

sestanka v vsakem klubom. Pove, da se bo udeleževal vseh aktivnosti SZS, kjer bo poskušal 

izboriti najmanj enakopraven položaj panoge v okviru panog, ki tvorijo SZS. Pomembno se mu 

zdi tudi to, da ob koncu sezone rezultatov ekip ne predstavlja samo vodja panoge, ampak trenerji, 

ki predstavijo svoje poglede na sezono. 

 

Na koncu pove, da je ta program nekakšen okvir za izdelavo strategije panoge, ki bi jo v 

sodelovanju z Zborom in Odborom za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo pripravili v 

kakšnem letu. Zaključi, da bomo na temeljih dobro organiziranih klubov v prihodnje zagotavljali 

množičnost in selekcijo skakalk in skakalcev, kombinatork in kombinatorcev, ki se bodo uvrščali 

v vrh piramide in s ponosom ponesli del Slovenije na vsa svetovna prizorišča, ter tako zagotavljali 

finančno osnovo za nadaljnji razvoj panoge. V primeru izvolitve računa na pomoč in sodelovanje, 

ne samo klubov, pač pa tudi organov panoge in strokovnih teles panoge. 

 



 
Predstavi še sestavo odbora za skoke in NK in pove, da se  z izvolitvijo predsednika potrdi tudi 

sestava Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. Pomembna se mu zdi kontinuiteta, 

pove da je v sestavi tudi nekaj novih članov. Za podpredsednika predlaga G. Tomaža Kunstlja, ki 

je sicer trenutno veleposlanik RS v Italiji vendar se z julijem vrača v domovino. Za drugega 

podpredsednika predlaga G. Marka Klariča. Navede kandidate za regijske predstavnike, to so: G. 

Božidar Prevc in G. Borut Rep za Gorenjsko regijo, G. Uroš Logar in G. Matija Štemberger za 

ljubljansko regijo ter G. Rolando Kaligaro in G. Borut Markošek za štajersko regijo. Naprej 

predstavi ostale člane odbora, ki so predsedniki oziroma vodje komisij in strokovnega sveta. To 

so inženir G. Marko Mlakar (homologacijska komisija). Jelko Gros (strokovni svet), predsednik 

tekmovalne komisije (kandidata še ni, je pa po krožnem sistemu na vrsti kandidat osrednje 

slovenske regije), Janez Bukovnik (Komisja za sodnike in TD), Leon Šikovec (Komisija za finance) 

in predstavnik OK Ljubno G. Rajko Pintar. G. Matija Stegnar bo kot član skrbel za strokovno 

pomoč, G. Marjan Šinkovec pa za sodelovanje s klubi. 

 

G. Meh odpira razpravo.  

 

G. Ekart: Zanima ga konkretnejši odgovor glede sodelovanja z Zavodom SLOSKI? 

 

G. Meh: Pove, da je bil Zavod ustanovljen z namenom organiziranja prireditev in da od teh 

prireditev ostane nekaj sredstev tudi za panogo. V kratkem bodo imeli sestanek in meni, da se je 

potrebno vnaprej dogovoriti kakšen delež bo pripadal panogi. Za letošnjo sezono smo že pridobili 

100 000 EUR. Zahtevek za enako vsoto naj bi bil poslan tudi za naslednjo sezono, sploh v luči 

priprav na Nordijsko svetovno prvenstvo v Planici 2023. Omeni, da bomo prisotni na njihovih 

sestankih prav tako pa bo eden od članov Zavoda SLOSKI prisoten na naših. Od predstavnika 

Zavoda bo med drugim zahteval tudi prestavitev Finančnih poročil. V preteklosti ni bilo tako.  

 

G. Stegnar: Pozdravi prisotne. Dotakne se razmer z Zavodom Planica, kjer klubi sredstva iz tega 

naslova dobivamo v obliki izvajanja tekmovanj in izvajanjem treningov. Omeni, da se je v 

preteklosti kar nekajkrat zgodilo, da je sredstev iz te kvote za klube zmanjkalo. Verjame, da se 

vsi trudimo, da se sredstev nabere toliko, kolikor jih klubi potrebujemo. Omeni plačevanje polnih 

cen treningov v Planici. Predlaga, da se predsednik prej dogovori z Zavodom, da se pogodbe 

podpišejo in s tem klubi ne izgubljajo sredstev, ki jih namenjajo izvedbi programov. 

 

G. Meh: Se zahvali za sugestijo in pove, da se mu zdi smiselno v pogovore z Zavodom vključiti 

tudi predsednika SZS. 

 

G. Pirnovar: Omeni težave glede trenerskega kadra. Pove, da imajo klubi težave. Pričakuje več 

podpore tudi na tem področju. 

 



 
G. Meh pove, da je ta problematika opisana v programu, da pa je v povzetku ni omenil. Pove, da 

naj bi v prihodnje dijake zaključnih letnikov DPNC začeli vključevati v trenerske vode. Ti bi se 

potem kalili v klubih. Pove, da bodo člani prejeli program, kjer je ta tema  zajeta. 

G. Kerštajn: Meni, da bi v razvoj strategije smučarskih skokov in nordijske kombinacije potrebno 

vključili tudi strokovni svet.  

 

G. Meh: Se strinja. Pove, da je strategija panoge strokovna zadeva po drugi strain pa vključuje 

tudi sodelovanje s klubi in lokalnimi skupnostmi in ne pozabimo na državne organe. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi, da se je strokovni svet sestal in govoril o tej zadevi. Na Odboru je bila 

sestavljena skupina v sestavi Predsednik strokovnega sveta G. Gros, član Odbora G. Klarič in 

Vodja panoge G. Pogorelčnik. Gre za strategijo razvoja nordijske kombinacije, verjame da bomo 

v prihodnosti z dobrim delom tudi  to disciplino prestavili na višjo raven. 

 

Sklep 47: Zbor se je seznanil s predstavitvijo programa kandidatov za predsednika. 

 

 

AD/4 Volitve predsednika panoge. 

 

G. Meh: Besedo preda Volilni komisiji in se za čas volitev umakne iz Sejne sobe. 

 

G. Komovec (SSK Trigalv) se priduži seji preko spletne aplikacije ZOOM. 

 

G. Pogorelčnik: Predlaga, da člani, ki sejo spremljajo preko spleta in glede na to, da gre za javne 

volitve, svoje glasove oddajo elektronsko preko pogovornega okna v aplikaciji.  

 

G. Prevc: Glede na to, da je kandidat samo eden, se izvedejo javne volitve. Predlaga, da preidemo 

na glasovanje. Predstavi, da se za predsednika Zbora in Odbora za smučarske skoke in nordijsko 

kombinacijo pri SZS predlaga kandidat G. Borut Meh. 

 

GLASOVANJE ZA PREDSEDNIKA ZBORA (Javno glasovanje z dvigom glasovnic). 

 

Rezultati glasovanja: 

54 glasov ZA, 0 glasov PROTI, 0 glasov VZDRŽANIH. Skupno število glasov 75 (54 prisotnih). 

 

G. Prevc: Glede na rezultat glasovanja ugotavlja, da je za predsednika Zbora in Odbora za 

smučarske skoke in nordijsko kombinacijo izvoljen kandidat Borut Meh, član SSK Velenje. 

 



 
Sklep 48: G. Borut Meh je s 54 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI in 0 VZDRŽANIMI glasovi 

izvoljen za novega predsednika Zbora in Odbora za smučarske skoke in nordijsko 

kombinacijo pri SZS za obdobje 2022-2026.  

 

G. Meh: Kot izvoljeni predsednik Zbora in Odbora pove še nekaj besed. Zahvali se vsem za 

zaupanje. Pove, da naloga ne bo enostavna. Misli, da v tej panogi nismo več samo sledilci ampak 

postajamo tudi trend seterji, tisti, ki trasiramo nadaljnji razvoj discipline.  Rad bi, da tako ostane 

tudi v prihodnje. To bo možno samo ob veliki množičnosti, ker brez tega ne more biti uspeha, to 

pomeni dobro sodelovanje s klubi. Najti je potrebno načine, da bodo klubi preživeli, saj brez njih 

sistem ne bo deloval. Ponovno se zahvali prisotnim, od katerih pričakuje pomoč in dobro 

sodelovanje. 

 

 

Seja se zaključi ob 17:50.  

 

 

 

 

Zapisal:       Vršilec dolžnosti Predsednika zbora 

za skoke in NK 

Primož Kožar                                                 Borut Meh 

 

 


