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ZAPISNIK 

 

 

 

1. redne seje Zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v četrtek, 26.05.2022 

ob 17:00 uri v prostorih GFP v Kranju. 

 

 

Prisotni: Borut Meh – Predsednik (pooblaščen: SSD Stol Žirovnica, SSK Velenje), Sašo Komovec 

(SK Triglav Kranj), Tomaž Perme (SD Dolomiti), Boštjan Ekart (SSK Mengeš), Andraž Kopač 

(SSK Norica Žiri), Robert Kerštajn (ND Rateče-Planica), Mojmir Pirnovar (SK Zagorje), Rado 

Vaner (SSK Šmartno na Pohorju), Primož Kožar (pooblaščen SSK Ilirija), Biserka Drinovec 

(pooblaščena NSK Tržič FMG), Gorazd Pogorelčnik, vodja panoge za skoke in NK. 

 

Odsotni: Jernej Klarič (SD Vizore), Špela Rojc (SSK Ihan), Mladen Jurič (SSK Lovci na daljave 

Logatec), David Jerič (SD Zabrdje), Brane Iskra (SSK Bohinj), Rajko Pintar (SSK Ljubno), Boštjan 

Pavlič (SSK Mislinja),  

 

Ostali prisotni: Primož Kožar – pisarna SZS/Zapisnik. 

 

 

Seja se začne ob 17:05. 

 

 



 
G. Meh pozdravi prisotne. Prisotnih je 53 od skupno 75 glasov. Ugotovi sklepčnost in predlaga 

naslednji dnevni red: 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled nerealiziranih sklepov iz preteklega štiriletnega obdobja. 

2. Poročilo sezone 2021-2022 in načrt reprezentančnih selekcij 2022-23. 

3. Finančni načrt 2022-23. 

4. Potrditev vodje panoge za naslednje mandatno obdobje. 

5. Razno: 

  Podelitev pokal Argeta. 

 

 

G. Kopač: Zanima ga ali je bil članom poslan finančni načrt? 

 

G. Meh: Pove, da mora finančni načrt najprej obravnavati Odbor za skoke in nordijsko 

kombinacijo. Po potrditvi na Odboru načrt sprejme Zbor za skoke in NK,  nato ga obravnava IO 

SZS, na koncu pa se ga potrdi na skupščini SZS. Ugotovi, da načrt iz pisarne ni bil poslan in bo 

zato podrobneje predstavljen na današnji  seji. Bo pa finančni načrt naknadno poslan vsem 

članom.  

 

Sklep1 : Dnevni red se potrdi. 

 

AD1 Pregled nerealiziranih sklepov iz preteklega štiriletnega obdobja. 

 

G. Pogorelčnik: Navede nerealizirane sklepe iz preteklega štiriletnega obdobja. Objasni sklepa 

št. 29. in št. 42. Prvi se nanaša na načrt ustanovitve DPNC v Velenju in je zgolj ugotovitveni. 

 

G. Meh: Obrazloži sklep št. 42. glede spremembe pravilnika. Pove, da je bil Zavod SLOSKI 

ustanovljen za izvajanje tekmovanj svetovnega pokala. V prihodnosti naj bi prevzel tudi izvajanje 

drugih velikih tekmovanj. Razloži razmerja med SZS, OK Planica in Zavodom SLOSKI. Meni, da 

bi član Odbora za skoke in nordijsko kombinacijo moral biti tudi predsednik OK Planica. Problem 

bo izpostavil na Izvršilnem odboru (v nadaljevanju: IO) SZS ter zahteval, da se opredeli do tega 

vprašanja. Razloži, da ima panoga svojega člana v OK Planica. IO SZS je potrebno predlagati, 

da imenuje nekoga iz Odbora namesto Jelka Grosa, ki je s funkcije odstopil.  

  

G. Meh: Predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 2: Na podlagi 1. seje Zbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo 

Izvršilnemu odboru SZS predlagamo, da imenuje člana Odbora za smučarske 



 
skoke in nordijsko kombinacijo namesto Jelka Grosa v OK Planica ter, da postane 

predsednik OK Planica član Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo. 

 

 

AD2 Poročilo sezone 2021-2022 in načrt reprezentančnih selekcij 2022-23. 

 

Poročilo sezone 2021-2022. 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da so vsi člani gradivo predhodno prejeli, ter da bo poskušal na kratko 

povzeti poročila in načrte reprezentančnih selekcij. Začne, da je pred nami ena najpomembnejših 

sezon zaradi domačega Svetovnega prvenstva v Planici. Trenažni programi pretekle sezone so 

bili v celoti izvedeni. Nekaj tekmovanj je sicer odpadlo, takrat so ekipe naredile nekaj dodatnega 

treninga. Bilo je nekaj težav s poškodbami in boleznimi. Omeni Žigo Jelarja, ki je imel kar nekaj 

smole, kljub temu pa sezono zaključil na najboljši možen način. Navede nekaj najodmevnejših 

rezultatov pretekle sezone. Med njimi so štiri medalje na OI v Pekingu. 48 stopničk v svetovnem 

pokalu, prvo in drugo mesto v pokalu narodov. Dve medalji na svetovnem prvenstvu v poletih, 

mali kristalni globus za skupno zmago v seštevku poletov. Omeni še odlične rezultate mladih 

reprezentantov na MSP in OFEM. Omeni, da smo vsi del mozaika, del uspehov, zato se ob tej 

priložnosti vsem zahvali. Pohvali delo klubov.  

 

G. Pogorelčnik: Nadaljuje z analizo nordijske kombinacije. Omeni, da stvari niso najboljše. Omeni, 

da smo v moški konkurenci svetovnega pokala od leta 2013 rezultatsko močno nazadovali. Takrat 

smo dosegli rekordnih 286 točk v eni sezoni. V zadnjih štirih sezonah pa zgolj pet. Sredstva, ki jih 

vlagamo niso zanemarljiva. V zadnji sezoni smo za nordijsko kombinacijo porabili 330 000 EUR. 

Meni, da so potrebne korenite spremembe. Izpostavi svetlo plat, to je ženski del NK. Letos je prvič 

potekal svetovni pokal v ženski kategoriji. Naši dekleti sta dosegli odlične uvrstitve. Ema Volavšek 

je na koncu v skupnem seštevku SP končala na 3. mestu.  

 

Načrti reprezentančnih selekcij 2022-23. 

 

G. Pogorelčnik: Rezultati nam nalagajo veliko odgovornost. Konkurenca ne počiva, tudi mi 

moramo rasti s konkurenco, če želimo ostati na ravni iz preteklih let. Cilji so postavljeni precej 

ambiciozno. V sezoni imamo štiri ključne cilje, to so: svetovni pokal, novoletna turneja za fante in 

silvestrska za dekleta, Svetovno prvenstvo v Planici ter zaključek svetovnega pokala v Planici. 

Navede rezultatske cilje skakalcev in skakalk. Naprej pove, da bo OFEM potekal v Planici. 

Organizatorji so Italijani, skakalni del tekmovanja pa bo potekal pri nas. Omeni, da bo MSP 2023 

v Kanadi, kar pomeni za nas velik stroškovni zalogaj. Pove, da so tudi cilji pri nordijski kombinaciji 

visoko postavljeni. Navede cilje, ki so si jih postavili. Upa, da ne bomo imeli težav s poškodbami 

in verjame, da bomo zastavljene cilje dosegli. Pove, da ne bo lahko, pred nami je veliko trdega 

dela. 



 
 

G. Meh odpira razpravo: 

 

V razpravi glede nordijske kombinacije so sodelovali: G. Ekart, G. Pogorelčnik, G. Kerštajn, G. 

Vaner, G. Komovec, G. Meh, G. Drinovec, G. Pirnovar, G. Kopač. 

 

Povzetek razprave: Trenutno smo v ženskem delu nordijske kombinacije uspešni, ker se 

disciplina šele razvija in države vlagajo približno enaka sredstva. Na sploh bomo problem v 

nordijski kombinaciji težko rešili brez sistematičnega dela že v otroških kategorijah. Da bi izboljšali 

tekaški del, se kombinatorci dogovarjajo z reprezentanco teka na smučeh. G. Pogorelčnik 

izpostavi dobro prakso v klubih SD Vizore in SSK Mislinja, ki se povezujejo s tekaškimi klubi. Na  

nižjih ravneh bi bilo smiselno izvajati testiranja, da bi s tem odkrili skrite talente. Problem nordijske 

kombinacije je tudi  pomanjkanje motivacije tekmovalcev po končani srednji šoli. V kolikor nimajo 

dobrih rezultatov, prehitro zaključijo svojo športno pot. Tekmovalci v nordijski kombinaciji 

rezultatsko dozorijo nekoliko kasneje kot pri skokih. Pripraviti bo potrebno strategijo razvoja 

nordijske kombinacije in pri tem upoštevati tudi prakso iz tujine.   

 

G. Meh predlaga sprejetje naslednjih sklepov:  

 

Sklep 3: Zbor za skoke in nordijsko kombinacijo posreduje mnenje Strokovnemu 

svetu in ga zadolži, da do 30.9.2022 pripravi strategijo razvoja nordijske 

kombinacije, ki se bo začela izvajati v naslednji sezoni. 

 

Sklep 4: Poročila sezone 2021-2022 in načrti reprezentančnih selekcij 2022-23 se 

soglasno potrdijo. 

 

 

AD3 Finančni načrt 2022-23. 

 

G. Meh: Vsem članom se opraviči, ker finančni načrt ni bil posredovan članom. Temelj za izdelavo 

finančnega načrta so programi reprezentanc. Predstavi načrt za sezono 2022/23. Vstopamo v 

sezono z vrhuncem v Planici, ki gosti Svetovno prvenstvo. Sezona se bo začela bistveno prej 

zaradi svetovnega prvenstva v nogometu in sicer s temo v Wisli, na plastični podlagi. V novo 

sezono vstopamo z obvezo izplačila dela nagrad za tekmovalce, kot posledica zelo dobrih 

rezultatov in visokih nagrad. Omeni pogodbo glede upravljanja skakalnice v Kranju, po kateri bo 

novi upravljalec Zavod za šport Kranj in po kateri bomo ohranili enake pravice koriščenja kot do 

sedaj. Zavodu bomo plačevali pavšal okoli 50.000 EUR neto/sezono.  Naprej predstavi prihodke, 

v katere je vključenih tudi 100 000 eur za priprave na Svetovno prvenstvo in del presežka planice 

2022.. Omeni TV pravice za Ljubno in Planico. Pove, da nekaj negotovosti povzroča trenutna 



 
geopolitična situacija v svetu. Omeni, da so se zadeve kar zapletle. Omeni situacijo s Sberbanko, 

katere pogodbo je prevzela NLB. Predstavi odhodke, ki so nekoliko višji kot lansko leto. Plan je 

malo nenavaden, ker je presežek odhodkov nad prihodki. Pri tem je potrebno upoštevati ostanek 

iz pretekle sezone, terjatve iz bonusov, TV pravice iz Planice 2022. Skupaj na koncu 692 600 

EUR. Obveznosti na drugi strani znašajo 540 000 EUR. Ostane torej 152 600 EUR. S tem 

ostankom se pokrije razlika med planiranimi odhodki in prihodki. Prihodki sponzorjev: Omeni 

večje sponzorje, ki jih razdeli po skupinah. Skupaj bo predvidenih prihodkov sponzorjev: 1 551 

963 EUR. V dogovarjanju imamo pogodbe v višini 300 000 EUR. Optimističen je glede Telekoma. 

S strani države so planirani prihodki 438 000 EUR, FŠO pa 127 000 EUR. To je vse, kar se tiče 

javnih sredstev. Omeni, da ne bo financiranja OKS v taki meri kot lani, ko smo dobili sredstva za 

priprave na OI v Pekingu. TV pravice so vključene v plan. Omeni razlog za višje odhodke. Finančni 

plan bo poslan klubom. 

 

G. Meh predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 5: Potrdi se finančni načrt sezone 2022/23 in  se zadolži vodstvo panoge da 

vloži vse napore v pridobivanje novih sponzorjev. 

 

G. Meh odpira razpravo: 

 

G. Kopač: Meni, da je vsak presežek odhodkov nad prihodki težko potrjevati. Prosi za primerjalne 

podatke iz preteklih let. Pričakuje podrobnejši razrez postavk, da bi lahko natančno videli stanje. 

Zanima ga, kakšna je omejitev nagrad  tekmovalcem. Zanima ga, kako je z bonusi sponzorjev? 

 

G. Pogorelčnik: Razloži, da je skupna vsota nagrad, odmen in marketinških aktivnosti 235 000 

EUR. Postavili smo maksimalen znesek za odmene. Izpostavi, da smo letos za nagrade namenili 

55 000 EUR več kot pred tremi leti. Maksimalni bonusi iz strani sponzorjev, ki jih lahko dosežemo 

z rezultati spo pogodbah znašajo okoli 150 000 EUR.  

 

G. Pirnovar: Zanima ga, zakaj so poročila tako pozno? Zanima ga ali je v načrtu upoštevana 

inflacija? 

 

G. Meh: Razloži, da SZS trenutno dela finančno poročilo za poslovno leto za celotno SZS.  Razloži 

še, da je rastoča inflacija vračunana v načrt. 

 

G. Komovec: Zanima ga, kako je z dotacijami? Meni, da organizacija tekmovanja predstavlja 

strošek za klub, saj se z dotacijami ne pokrije.  

 

G. Meh: Razloži, da se pripravlja sprememba kriterijev za razdelitev dotacij. Omeni, da se sicer 

skupna višina sredstev za dotacije ne bo spremenila. 



 
Sklep 6: Predlagani sklep se soglasno potrdi  

 

 

AD4 Potrditev vodje panoge za naslednje mandatno obdobje. 

 

G. Meh: Najprej pohvali G. Pogorelčnika in pove, da zelo dobro sodelujeta. Na podlagi dobrega 

dela v preteklem mandatu predlaga Gorazda Pogorelčnika za vodjo panoge za smučarske skoke 

in nordijsko kombinacijo za naslednjo mandatno obdobje. 

 

Predlog gre na glasovanje: 

 

ZA: 53 glasov   PROTI: 0 glasov   VZDRŽANIH: 0 glasov 

 

G. Pogorelčnik je prejel 53 glasov od 53 prisotnih. 

 

Sklep 7: Gorazda Pogorelčnika se potrdi za vodjo panoge za smučarske skoke in 

nordijsko kombinacijo za mandatno obdobje 2022-2026 in se ga predlaga v končno 

potrditev IO SZS. 

 

G. Pogorelčnik: Pove nekaj besede iz preteklega obdobja, ki je bilo precej turbolentno in naporno. 

Omeni finančno luknjo v panogi ob svojem prihodu. Izpostavi, da je kot trener pridobil veliko 

izkušenj, ki mu pomagajo pri delu vodje panoge. Verjame, da bomo skupaj  še naprej dobro 

sodelovali in posledično delali.  

 

G. Pogorelčnik: Pove še nekaj besed glede nakupa Mini Planice. SZS bo odkupila vozilo, 

katerega namen bo predvsem promocija smučarskih skokov. Klubi bodo po znižani ceni lahko 

avtomobil najeli ter izvedli promocijo v svojem okolju. Besedo preda G. Kožarju. 

 

G. Kožar: Predstavi svoj pogled in način delovanja Mini Planice. Meni, da je potrebno pripraviti 

strategijo koriščenja Mini Planice in se premišljeno lotiti projekta.  

 

 

AD5 Razno. 

- Podelitev pokal Argeta. 

 

G. Pogorelčnik: Omeni, da je bila Ljubljanska regija pozvana, da poda kandidaturo za podelitev 

skupnega seštevka pokala Argeta, česar pa ni storila. Predstavi, da je SSK Mislinja pripravljena 

prevzeti organizacijo, ki bi jo izvedli v sklopu pokalnega tekmovanja v Mislinji dne, 25.6.2022. 

 



 
Sklep 7: Podelitev skupnega seštevka pokala Argeta za zimsko sezono 2021/2022 

bo organiziral klub SSK Mislinja dne, 25.6.2022 v Mislinji. 

G. Pogorelčnik: Omeni še, da Mercator ne bo več delil opreme klubom. Bo pa sedaj pomagal s 

pripravami. V dogovarjanju je izvedba Mercatorjevih skakalnih šol za učence višjih razredov 

osnovnih šol, ki pa še ni potrjena.  

 

G. Pirnovar: Zanima ga po kakšnem ključu se bodo določali udeleženci kampa. Sprašuje se, zakaj 

vedno izbrati najboljše, ki so že tako ali tako deležni boljše podpore.  

 

G. Pogorelčnik: Omeni, da je bilo predlagano, da bi se tabora udeležilo najboljših 12 skakalcev v 

kategoriji, najboljših 5 skakalk ter najboljših 5 nordijskih kombinatorcev. Vodja marketinške službe 

Mercatorja je predlagal najboljših 6 tekmovalcem, ostale se izbere po ključu, da se v akcijo zajame 

vse klube.  

 

G. Meh: Poudari, da je najprej potrebno podpisati pogodbo in potem določiti kriterije. 

 

Ga. Drinovec: Kot koordinatorka bi se zahvalila vsem klubom, vsem organizatorjem šolskih 

športnih tekmovanj, ki so bila letos odlično obiskana. Izpostavi Ljubljansko regijo, ki je bila v 

zadnjih letih neaktivna z izjemo začetkov tega projekta. Pove, da bo letos tekmovanje prvič 

potekalo v Zagorju.  

 

G. Meh: Vsem prisotnim se zahvali in zaključi sejo. 

 

 

 

Seja se zaključi ob 18:30. 

 

 

 

 

Zapisal:       Predsednika zbora za skoke in NK 

Primož Kožar                              Borut Meh 

           
 


