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ZAPISNIK 

 

1. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v torek 10.05.2022 

ob 17:00 uri v prostorih SZS. 

 

Prisotni člani: G. Borut Meh -predsednik, G. Marko Klarič – podpredsednik, G. Janez Bukovnik – 

član, G. Božidar Prevc -član, G. Matija Stegnar -član, G. Gabriel Gros -član, G. Marjan Šinkovec 

-član, G. Borut Rep – član, G. Borut Markošek – član, G. Leon Šikovec – član, G. Uroš Logar -

član, G. Rajko Pintar -član, G. Rolando Kaligaro -član, G. Matija Štemberger - član, G. Gorazd 

Pogorelčnik -vodja panoge za skoke in nordijsko kombinacijo. 

 

Ostali prisotni: G. Enzo Smrekar -predsednik SZS, G. Uroš Zupan – direktor SZS, G. Tomaž 

Šušteršič – generalni sekretar OK Planica in direktor Zavoda SLOSKI, G. Primož Kožar – 

zapisnik. 

 

Opravičili odsotnost: G. Marko Mlakar -član, G. Tomaž Kunstelj – podpredsednik. 

 

G. Meh pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost in predstavi Dnevni red. Pove, da ga zelo veseli 

obisk vodstva SZS in zavoda SLOSKI. Predstavi prisotne goste g. Smrekarja, g. Zupana in g. 

Šušteršiča. 

 

DNEVNI RED: 

1. Razprava o odnosih med Zavodom SLOSKI in panogo. 

2. Dogovor o delu Odbora 2022-2026. 

3. Pregled nerealiziranih sklepov iz preteklega štiriletnega obdobja. 

4. Načrti reprezentančnih selekcij za sezono 2022-2023. 

5. Razno 

 

Sklep 1: Dnevni red se potrdi. 

 



 
AD/1 Razprava o odnosih med Zavodom SLOSKI in panogo. 

 

G. Meh: Razloži, da so odnosi panoge z Zavodom SLOSKI oz OK Planica tema, ki je aktualna že 

kar nekaj časa. Pove, da je pripravil povzetek dosedanjih razprav o medsebojnih odnosih ter 

napisal tudi nekaj predlogov za reševanje tega vprašanja. Naprej pove, da bo odnose težko rešiti 

na današnji seji. Meni, da morajo panoge SZS delovati usklajeno, IO SZS pa mora to usklajenost 

zagotavljati. Nadaljuje, da je ključni problem financiranje dejavnosti. Razloži, da je panoga morala 

veliko vlagati v razvoj ženskih skokov in nordisjke kombinacije (v nadaljevanju: NK). Iz teh težav 

financiranja izhaja tudi stagnacija razvoja NK, ki smo ji priča v zadnjem obdobju. Omeni izvedbo 

tekmovanj v Planici brez gledalcev v času pandemije in pove, da v tem času za panogo ni bilo 

sredstev. Na koncu Izpostavi, da smo zbrana mnenja in predloge članov Odbora posredovali 

našim gostom. Mnenja je, da gradiva, ki je bilo posredovano članom in gostom ni potrebno 

posebej predstavljati  in preda besedo g. Smrekarju, predsedniku SZS. 

 

G. Smrekar najprej čestita klubom, organom panoge, tekmovalcem in  vsem ki so prispevali k 

odličnim rezultatom. Meni, da imajo skoki dober sistem, kar prinaša tudi rezultate. Pove še nekaj 

vzpodbudnih besed in pohvali panogo za dobro delo. Pove, da se vsi trudimo narediti čim več. 

Govori o prostovoljstvu in predanosti športu. Razume nastalo problematiko. Poslano si je dobro 

prebral. Pove, da smo izšli iz nenavadnega obdobja (pandemija Covid19) kot zmagovalci brez 

finančnih lukenj z odličnimi rezultati in izvedbo največjih tekmovanj. Žal so bila vsa tekmovanja 

izpeljana pod posebnimi pogoji brez gledalcev z večjimi stroški. Spregovori o dogovoru z g. 

Jasničem, da se panogi v primeru izvedbe tekmovanja dodeli določena sredstva iz naslova TV-

pravic. Pove, da je tak dogovor smiseln, ker ravnamo kot odgovoren gospodar. Naprej pove, da 

moramo delovati v okviru tega, kar imamo oziroma kar lahko razdelimo. Pove, da je kot 

predsednik SZS kazensko in materialno odgovoren za poslovanje SZS, kar je eden razlogov, da 

mora poseči v delovanje, če poraba presega začrtan proračun. Meni, da smo letos ponovno imeli 

uspešno prireditev v Planici in verjame, da bo tako tudi v naslednjih letih. Predstavi primer iz 

alpskega smučanja. Pove, da vnaprej določena sredstva za panogo pomenijo težavo za 

organizatorja, s tem pa se postavlja vprašanje  kvalitete izvedenih tekmovanj. Predstavi težave 

na FIS, težave z Infrontom glede TV-pravic. Predstavi še dobro prakso v IBU (mednarodni 

biatlonski zvezi), ki vsako leto razdeli več sredstev med nacionalne panožne zveze. Nadaljuje, da 

FIS športi v zadnjih letih globalno nazadujejo. Pove, da je pred nami kongres FIS, kjer se bo 

odločalo o veliko stvareh tudi glede organizacije tekmovanj. Vse stare pogodbe se bodo prekinile 

in sklenili novi dogovori oziroma pogoji. Pove, da se je uspel dogovoriti, da nismo izgubili 

domačega tekmovanja v alpskem smučanju za dekleta. Razloži odnose med Zavodom SLOSKI, 

panogo, SZS in OK Planica. Pove, da je bil Zavod kot oblika pravne osebe ustanovljen, da 

razpršimo tveganje. Pove še, da je cilj, da Zavod ne živi celo leto smo za en dogodek ampak, da 

organizira več dogodkov s svojo profesionalno ekipo sodelavcev. Razloži, da je OK Planica tisti, 



 
ki se koncentrira na Planico in razpravlja glede sredstev. Pove še, da ima panoga v svetu Zavoda 

svojega predstavnika (Ljubo Jasnič, bivši predsednik zbora in odbora). Poslovanje panog, 

zavodov kot OK-jev, ki delujejo v okviru  SZS se poroča na IO SZS. Predstavi idejo o vnaprej 

določenem fiksnem znesku. Najbolj idealno po njegovem mnenju bi bilo, da bi vsakoletna 

sredstva za panogo iz naslova Planice šla za financiranje prihodnje  sezone in ne tekoče, kot je 

praksa sedaj. Omeni, da bi lahko bila sezona preloma 23/24, po SP Planica, ko se bo pripadajoči 

dobiček panogi vštel v tekočo sezono, medtem ko se bo potencialni dobiček finala SP 2022/23 

že vključil v novo sezono, to je 23/24.. Omeni še rast stroškov SP Planica 2023 povezanih z 

inflacijo, ki po dosedanjih ugotovitvah povzroča dodatnih 840.000 EUR stroškov. Na FIS je že bila 

naslovljena vloga za priznanje dodatnih stroškov. Pove, da mora panoga upoštevati, da v kolikor 

se odloči za fiksni znesek iz potencialnega prihodka v primeru odpadlega tekmovanja, teh 

sredstev kljub temu ne more pričakovati. 

 

G. Meh: Pove, da v predlogih nismo predlagali, da se sredstva delijo vnaprej. Ločili smo dve stvari 

in sicer odnos s SZS, kjer je bilo govora, da se po izvedenem tekmovanju, 30% TV pravic nakaže 

panogi in odnos z OK Planica. Na takšnem dogovoru bomo v panogi vztrajali. Strinja se, da 

nimamo neposrednega odnosa z Zavodom SLOSKI, temveč je partner OK Planica, ki pa najema 

Zavod SLOSKI za organizacijo tekem najvišjega ranga. Meni, da je G. Šušteršič v dvojni vlogi kot 

direktor Zavoda SLOSKI in generalni sekretar OK Planica. Ne vidi nič spornega pri zahtevi, da 

nam OK Planica predstavi svoj finančni načrt in kasneje tudi poročilo. Glede na to, da je panoga 

predlagatelj mednarodnih tekem je povsem normalno, da ima pravico zahtevati od OK finančni 

načrt mednarodnih tekem, kakor tudi poročilo o izvedbi tekem, vključno s finančnim rezultatom. 

Panoga mora imeti pravico dati mnenje k finančnemu načrtu mednarodnih tekem pred potrditvijo 

na IO SZS.  To je razlog, da predlagamo razveljavitev dogovora iz leta 2019, ker ne vključuje 

ženskih mednarodnih tekem, kakor tudi ne omogoča izplačilo TV pravic po izvedeni tekmi. 

Predstavi  pomisleke Odbora. Želi, da se pravila o pripadajočem deležu panogi   skupaj  smiselno 

in natančno dogovorijo.  

 

G. Šinkovec: Omeni, da smo vsi na »isti barki«. Meni, da skakalci s svojimi odličnimi nastopi 

prispevajo k dobremu poslovnemu rezultatu Planice. Meni, da bomo v prihodnosti težko ustvarjali 

vrhunske skakalce brez sredstev. Razmere v klubih so kritične.  

 

G. Gros: Spomni, da se je panoga zavestno odločila za nižje plače trenerjem, da smo ohranili 

program, zato pričakuje od vodstva SZS, da sklenemo določeno zavezo oz. pogodbo, ki je 

zavezujoča. Pove, da je potrebno partnerja spoštovati in zagotoviti transparentnost. TV pravice 

so pogojno varne. Pogoj bi moral biti izvedba tekmovanja. Spomni še na 1,2 mio EUR vloženega 

denarja za kandidaturo za SP. Naša pobuda je transparentno poslovanje. Želi, da Zavod SLOSKI 

naredi letni finančni načrt oziroma ga predstavi Odboru. Sedanje delovanje se mu ne zdi 



 
poslovno. Pove, da govori iz izkušenj kot član OK Planica. Naš problem je, da smo najboljši na 

svetu, panoga pa od tega nima nič. Meni, da so tekme v Planici predrage in glamurozne. Omeni 

še, da je vodstvo panoge strokovne delavce uspelo prepričati, da so za ceno ohranitve sistema 

dela in programov selekcij zavestno sprejeli nižje dohodke.  

 

G. Smrekar: Meni, da je vse stvar pogleda. Vsak ima svoje mnenje. Ne zdi se mu, da imamo 

najdražje tekme. Predstavi visoko vrednost podeljenih kart panogi. Omeni drag najem skakalnic 

v Planici, kar je prispeval k temu, da je odpadel tudi nordijski vikend. Ključne pa so bile razmere 

povezane s COVID-19 

 

G. Gros: Razloži, da v ceni najema organizator dobi že pripravljen objekt za razliko od drugih 

organizatorjev. 

 

G. Meh: Spomni, da razprava poteka o odnosih med OK Planica v tej povezavi z Zavodom 

SLOSKI, SZS in panogo. Meni, da bo potrebno odnose v tem trikotniku rešiti in zaključiti razpravo. 

 

G. Rep: Omeni, da mu ni jasno kako Planica ustvari minus glede na visoko obiskanost? Pove, da 

klubi pričakujejo pozitiven poslovni izzid in sredstva iz tega naslova. Poslovni izid pa je 

odgovornost vodstav Zavoda oz. OK Planica. 

 

G. Sremkar: Deli informacijo, da so nekatere nacionalne zveze v času pandemije poslovale 

pozitivno. Razloži, da infrastruktura potrebna za gledalce ob nezadostni obiskanosti pomeni 

strošek. Omeni, da se bo svetovno prvenstvo organiziralo po t.i. skandinavskem standardu.  

 

G. Klarič: Omeni, da je Planica pomembna za panogo. Panoga želi skleniti jasen dogovor z 

Zavodom SLOSKI in OK Planico, ker s temi sredstvi zagotavljamo obstoj in delovanje tako 

panoge kot klubov.  

 

G. Smrekar: Pove, da znotraj SZS ne moremo sklepati pogodb, ampak samo dogovore. Še enkrat 

poudari, da lahko razdelimo toliko, kolikor ostane. Omeni, da če obstajajo dvomi, lahko dogovor 

spremenimo.  

 

G. Bukovnik: Omeni, da prehajamo v zelo pomembno fazo za smučarske skoke. Skupni interes 

SZS, klubov, organizatorja in panoge je zelo pomembno. Pomembno je, da je poslovanje 

transparentno, da vidimo s kakšnim denarjem razpolagamo in lahko delamo načrte za razdelitev. 

Pove, da je izredno pomembno, da imamo člana predsedstva FIS, ki lahko vpliva na odločitve. 

Na koncu je skupni interes, da se doseže dogovor. Spomni na slabo poslovanje Lahtija pri 



 
organizaciji SP. Izpostavi, da je po zelo dolgem času na Odbor prišel predsednik SZS, kar je 

pohvalno. Pove, da nobeni strani ni enostavno. Tako klubom kot organizatorju.  

 

G. Gros: Omeni organizacijo MSP, ki nas čaka. Predstavi, da je bil podpredsednik MSP v Kranju. 

Razloži, da so iz viška sredstev prireditve v Kranju dokončali skakalnico Bauhenk. Zanima ga, 

kakšen pristop ima Zavod SLOSKI do prihajajočega MSP in ali bo financiran iz sredstev, 

namenjenih Svetovnemu prvenstvu 2023? 

 

G. Smrekar: Razloži, da se bo s predsednikom dogovoril o letošnjem presežku, ki naj bi znašal 

okoli 270 000 EUR. Nadomestilo za odpoved in akontacije panogi za priprave in razvoj se bodo 

odbijale od SP v Planici. Meni, da je tudi MSP del tega paketa, ker je to obveza, ki smo jo dobili 

z organizacijo SP. Morda bomo tekmovanje organizirali drugje kot v Planici, da bi s tem znižali 

stroške. Želi si sicer, da bi to bilo v Planici. Morda bomo prejeli kakšne subvencije v dogovoru z 

oblastjo.  

 

 

G. Meh: Predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 2: Vodstvo panoge se pooblasti, da v naslednjih treh mesecih na podlagi 

današnje razprave pripravi predlog novega dogovora med SZS – OK Planica in 

panogo. Predlog dogovora se po predhodnem soglasju Odbora posreduje SZS in 

OK Planica 

 

Kljub predlaganemu sklepu se je nadaljevala razprava. 

 

G. Logar: Omeni, da so naši trenerji premalo plačani in apelira na vodilne, da se dogovorijo glede 

te problematike. Opozori na razlike v plačah med panogami.  

 

G. Smrekar: Razloži, da je to zgolj stvar panoge in panožnih finančnih zmožnosti.  

 

G. Šikovec: Pove, da je vesel nove garniture z Zavodom. Omeni besede G. Smrekarja o 

partnerstvu. Nadaljuje, da smo vsi prostovoljci, vsi se borimo za obstoj tega športa. Omeni 

zgodovino in poslovanje OK Planica. Prosil bi, da se dogovori o finančni plati in sredstvih. Veseli 

ga, da se pogovarjamo o teh stvareh. Cilj vseh je razvoj športnih šampionov. Omeni težave klubov 

s financami (oprema, trenerji). Če želimo delati dobro, potrebujemo dodatna sredstva. Verjame, 

da je ta garnitura sposobna najti pravo rešitev, ki bo dala še več velikih tekmovanj, ki naj bi vplivala 

tudi na sklepanja novih sponzorstev, boljše sodelovanje z državo itd.  

 



 
18:20 po končani prvi točki dnevnega reda, ki je vezana na Odnose z Zavodom SLOSKI, člani 

vodstva SZS in Zavoda Sloski sejo zapustijo 

 

G. Gros: Pove, da je bil izplen sestanka slab. Meni, da moramo dobiti pravico vpogleda v finančni 

načrt. Meni, da odnosi niso vedno povsem korektni..  

 

G. Pogorelčnik: Predstavi odlične rezultate v zadnjih letih. Pove, da so apetiti trenerjev narasli in 

da jih ne moremo več držati nazaj, tudi za ceno sistemskega deficita. Pove, da če iz finančnega 

načrta izvzamemo prihodke iz naslova TV pravic za tekmovanje svetovnega pokala 2023, bomo 

imeli v načrtu velik primankjaj, ki ga IO SZS ne bo potrdil. Doda, da v primeru neupoštevanja TV 

pravic ne bodo ogroženi le izboljšani prihodki strokovnega kadra, temveč tudi izvedba programov.  

 

G. Meh: Meni, da v kolikor je tekma v Planici izvedena, morajo dogovorjena sredstva TV pravic 

priti na panogo. Meni še, da mora OK pripraviti fianačni načrt, ter ga predstaviti panogi, še  preden 

ga predložijo na IO SZS. Poudari, da bi morali na koncu o finančnem rezultatu tudi poročati. 

 

G. Bukovnik: Ponovno omeni, da je vesel, da nam je predsednik prisluhnil, ter da je sedaj 

pomembno, da sestavimo manjšo skupino znotraj Odbora, ki se bo o pogojih dogovorila z 

vodstvom OK in Zavoda SLOSKI.  

 

G. Prevc: Razočaran je nad sestankom. Meni, da tekmovalci niso nič  več vredni.  

 

G. Meh: Pove, da bo članom Odbora poslal dogovor oziroma sklep, ki ga je sklenil bivši 

predsednik panoge glede sredstev iz naslova Planice. 

 

G. Stegnar: Strinja se z izhodišči. Potrebno je trdno pristopiti v pogajanja, ker smo v preteklosti 

vedno potegnili »kratko«. Ne zdi se mu smiselna primerjava z alpskim smučanjem. Omeni, kako 

je pred leti (okoli leta 2010) panoga dala 300 000 EUR za likvidnost SZS, ki jih nismo dobili nazaj.  

 

G. Rep: Meni, da se moramo osredotočiti na to, kakšen bo izplen za panogo na prihajajočem SP 

in že zdaj doseči smiselen dogovor s predstavniki Zavoda in vodstvom SZS. 

 

G. Šinkovec: Zanima ga ali se nam G. Jasnič zdi vreden zaupanja kot član OK Planica glede na 

sprejet dogovor?  

 

G. Meh: Obrazloži, da G. Jasnič ni več član OK Planica. Razloži razmerja med SZS, Zavodom 

SLOSKI in OK Planica. Pove, da bi moral OK Planica poročati, predložiti stroškovnik, preden se 

dokumenti predstavijo na IO SZS. Član OK Planica pa je po novem on sam.  



 
 

G. Gros: Razloži potek najema objektov in razlog ustanovitve Zavoda SLOSKI kot pravne osebe. 

 

G. Šikovec: Povzame besede G. Smrekarja glede organizacije tekmovanj Zavoda SLOSKI, ki naj 

bi prevzel še druga tekmovanja. Meni, da je to ključno, saj se panoge lahko poenotijo in sodelujejo 

v razmerju do Zavoda. 

 

G. Bukovnik: Omeni organizacijo MSP v Kranju. Skrbi ga, da bodo denar, ki bo ostal od SP v 

Planici porabljen za organizacijo MSP.   

 

G. Klarič: Izpostavi, da so trije člani Odbora tudi člani OK Planica. Meni, da je nivo prireditve 

izjemen in se mu ga ne zdi smiselno zniževati. Omeni pohvale drugih organizatorjev, ki so letos 

obiskali Planico.  

 

G. Pogorelčnik: Predstavi stališče Zavoda SLOSKI, ki naj bi 60 in 80 m skakalnico zaprl za celotno 

zimsko sezono, ker bodo v izteku skakalnic postavili šotore, ki po mnenju organizatorja morajo 

biti postavljeni toliko prej. Apelirali bomo na predsednika SZS in generalnega sekretarja OK 

Planica, da se to ne zgodi. Meni, da bi to povzročilo veliko dolgoročno škodo za določene 

generacije skakalk in skakalcev. Alternative za 80 m skakalnico v Sloveniji nimamo. Nujno je, da 

se dogovorimo, da bo vsaj do konca januarja skakalnica odprta.  

 

G. Kaligaro: Predlaga, da je lahko skrajna rešitev v tem, da bi tekme organizirali na ledeni smučini 

in plastiki.  

 

G. Stegnar: Meni, da brez skakalnic določeni klubi ne morejo delovati. Ti objekti so neobhodno 

potrebni. Poslednično bomo imeli večje stroške, ker bomo skakalce vozili v tujino, zato je 

smiselno, da se v zahtevo vključi tudi povračilo stroškov klubom.  

 

G. Pogorelčnik: Predstavi, da refundacija stroškov ni sprejemljiva, saj so alternativne skakalnice 

predaleč (omeni Bischofshofen) in tak način izvedbe treningov ni realen, niti dovolj učinkovit. 

 

Po razpravi je bil soglasno sprejet sklep št. 2. 

 

 

 

AD/2 Dogovor o delu Odbora 2022-2026. 

 



 
G. Meh: Pove, da so na današnji seji prisotni skoraj vsi člani Odbora. Večina članov je že iz stare 

sestave, nekaj je novih. Predlaga, da Odbor potrdi g. Pogorelčnika za vodjo panoge za naslednje 

štiriletno obdobje in predlog predloži Zboru. Predlaga ustanovitev kolegija Odbora, ki bi ga 

sestavljali predsednik, oba podpredsednika, vodja panoge in vodja strokovnega sveta. Sestajali 

bi se dvakrat mesečno. Odbor se bo sestajal najmanj petkrat lna sezono. Predlaga, da člani 

pregledajo poslovnik panoge, kjer so zapisana pravila delovanja Zbora in Odbora za smučarske 

skoke in NK. Zahteval bo, da po zaključku sezone trenerji sami predstavijo poročila Odboru. Zdi 

se mu nesprejemljivo, da pri predstavitvi načrtov ni bilo trenerjev A reprzentanc. Programe lahko 

obravnavajo na strokovnem svetu.  

 

Sklep 3: Odbor predlaga Zboru, da Gorazd Pogorelčnik opravlja delo vodje panoge 

za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo v obdobju 2022-2026. 

 

 

AD/3 Pregled nerealiziranih sklepov iz preteklega štiriletnega obdobja. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi, da med 171. sklepi ni bilo realiziranih zgolj devet sklepov. Trije od tega 

so vezani na strategijo razvoja NK. Predstavi nerealizirane sklepe in razloži  postopek oziroma 

stanje reševanja le teh.   

 

G. Meh: Razloži, da se je vodstvo panoge dogovorilo s panogo teki na smučeh o delitvi skupnih 

sponzorjev v razmerju 70/30, kar pomeni za skoke približno dodatnih 40 000 EUR. Predlaga, da 

se ga pooblasti za podpis dogovora. Člani Odbora so predsednika pooblastili, da podpiše takšen 

dogovor.  

 

G. Pintar: Komentira nerealiziran sklep dolgoročne vizije glede nadgraditve objekta na Ljubnem 

z namenom, da zadržimo tekmo Silvestrske turneje. Pove, da ne pristajajo na alternativni datum 

20. januar, ki jim je bil ponujen. V sodelovanju z Avstrijo vztrajajo pri izvedbi novoletne turneje. 

Pove, da imajo že načrte za 120 m skakalnico. Strategija FIS, da bo 75 % tekmovanj za dekleta 

izvedenih na večjih skakalnicah, je že sprejeta. 

 

AD/4 Načrti reprezentančnih selekcij za sezono 2022-2023. 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da so vsi člani gradivo predhodno prejeli.  Načrti so bili na Strokovnem 

svetu predstavljeni in potrjeni. Na kratko povzame načrte posameznih ekip:  

 

A reprezentanca moški: Predstavi kriterije in sestavo ekipe. Predstavi tekmovalne cilje za novo 

sezono. Cilji so povsod izjemno visoki, glede na rezultate zadnje sezone povsem upravičeno. 



 
Pove, da bo zaključek prihodnje sezone prvič v mesecu aprilu, tako kot prvo zimsko tekmovanje 

na plastiki.  

 

A reprezentanca ženske: Pove, da je ekipa precej širša, kot lansko leto, kar je bil eden od 

pogojev za nadaljevanje dela stokovnega »teama«. Dve tekmovalki z A statusom bosta trenirali 

v mladinski ekipi. Predstavi tekmovalke in cilje. V svetovnem pokalu bi pričakoval višje postavljene 

cilje. Vseh tekmovanj poletnega GP se ne bodo udeležila najboljša dekleta, tu bodo dobile 

priložnost mlajše tekmovalke. 

 

B reprezentanca: Predstavi tekmovalce. Predstavi tekmovalne cilje (12 stopničk, trikrat kvota za 

svetovni pokal, kar pomeni trikrat dodatni tekmovalec). Po odpovedi tekmovanj v Kazahstanu bo 

poleti malo tekmovanj.  

 

G. Gros: Potrdi, da tekmovanja v Kazahstanu odpadejo. V prvi periodi je tako samo Lillehammer. 

Predstavi še prizorišča tekmovanj za COC v drugi periodi, to sta Stams in Klingenthal.  

 

Mladinska reprezentanca dekleta: Predstavi tekmovalke in sestavo mladinske ekipe. Predstavi 

cilje na največjih tekmovanjih MSP in OFEM. 

 

Mladinska reprezentanca moški: Predstavi člane reprezentance. Glavni cilji je MSP in OFEM. 

Cilji so vedno orientirani na medaljo. Pove, da bi moral biti cilj ekipe medalja, kar je potrebno v 

načrtu popraviti. Omeni, da bo strošek udeležbe na MSP izredno visok, ker tekmovanje poteka v 

Kanadi. 

 

Nordijska kombinacija A/B: Predstavi ekipo. Pove, da strokovna ekipa še ni dokončno 

sestavljena. Trenirajo normalno, začeli so že 12. aprila. Cilji so relativno visoki. Pove, da je cilj na 

SP v Planici medalja v ženski konkurenci, kar je G. Janus še posebej poudaril na Strokovnem 

svetu. Cilj fantov je uvrstitev do 20. mesta na individualnem tekmovanju. 

 

Nordijska kombinacija DPNC: Predstavi sestavo mladinske ekipe in skupine DPNC. Predstavi 

še cilje. Vrhunec sezone predstavlja MSP. Meni, da če bodo postavljeni cilji doseženi, bo to 

pomenilo zelo velik napredek v nordijski kombinaciji, če le te primerjamo s preteklimi leti. Po 

mnenju trenerjev so nekateri tekmovalci v skupini izredno persektivni.  

 

G. Gros: Komentira načrte reprezentanc. Omeni, da je bilo nekaj težav pri sestavi strokovnih ekip. 

Omeni odhod fizioterapevtke pri dekletih, težave pri sestavi ekipe v NK. Poudari, da je bilo delo 

g. Jelena v nordijski kombinaciji, ko je hodil po klubih zelo dobro sprejeto in njegova odsotnost se 



 
pozna. Meni, da nujno potrebujemo nekoga, ki bo opravljal podobno delo. Omeni težave s 

pomanjkanjem ustreznega kadra.  

 

G. Stegnar: Pokomentira programe reprezentanc. Pogreša nutricista in psihologa v programu A 

reprezentance. Zanima ga, zakaj je cilj novoletne turneje skupno 7. mesto. Strinja se, da bi lahko 

bili pri dekletih A, cilji bili postavljeni nekoliko višje. Zmoti ga napačna navedba klubov pri 

določenih tekmovalkah. Pove, da to lahko negativno vpliva na pridobivanje oziroma odnose s 

sponzorji kluba. Opozori, da pri načrtu B reprezentance ni navedenih klubov in letnice rojstva pri 

posameznem tekmovalcu. Želi, da trenerji na te stvari v bodoče bolj pazijo. Pri nordijski 

kombinaciji upa, da se bo dogovor glede tekaškega trenerja čim prej razrešil. Meni, da bi g. 

Obrezo lahko bolje uporabili, če ne v trenerski pa v strokovni vlogi. Doda, da v planu NK pogreša 

več tekaške baze v marcu in aprilu. Pogreša cilje za mešane ekipe. Veseli ga, da so cilji vseh 

reprezentanc visoki. Upa in želi si, da ne bodo cilji samo doseženi ampak tudi preseženi.  

 

G. Pogroelčnik: Razloži, da A reprezentanca sodeluje z nutricistko Urško Bukovnik. Naprej 

razloži, da je cilj najmanj 7. mesto določen glede na najboljšo lansko uvrstitev na turneji.  Tisti 

tekmovalci, ki to želijo, delo s psihologi opravljajo na individualni ravni.  

 

G. Šinkovec: Pogreša podrobnejše poročilo DPNC skupin. Koliko je osvojenih točk, kakšni so 

prehodi, kakšni so učni uspehi? Omeni, da je DPNC hrbtenica našega sistema.  

 

G. Gros: Razloži, da je v poslanstvu DPNC tudi, da tekmovalci iz manjših klubov dobijo priložnost. 

Mogoče bo kdo od teh tekmovalcev nekoč trener v sredini, kjer želimo da se skoki razvijajo. Strinja 

se, da bi bilo potreno o prehodih, postavljanju ciljev pripravit analizo, da bomo lahko cilje sploh 

postavili. Omeni, da je g. Baloh za posamezno starostno skupino postavil cilje, kar se mu zdi zelo 

dobro in priporočljivo za druge trenerje.  

 

G. Kaligaro: Opozori na neusklajenost ciljev v programu NK A/B in NK DPNC. 

 

G. Meh: predlaga naslednje sklepe:  

 

Sklep 4: Trenerje reprezentančnih selekcij in skupin DPNC se opozori, da začnejo 

vpisovati pravilna imena klubov in podatke o tekmovalcih.  

 

Sklep 5: Poročilo o delu in aktivnostih DPNC za dvo letno obdobje se pošlje vsem 

članom Odbora. 

 



 
Sklep 6: Načrte reprezentančnih selekcij in selekcij DPNC za sezono 2022/2023 se 

potrdi in predloži Zboru za smučarske skoke in NK. 

 

Vsi sklepi so soglasno potrjeni. 

 

AD/4 Razno. 

 

G. Meh: Predstavi predlog sprejet na Strokovnem svetu, da bi vsaka regija imela svojega 

predstavnika in s tem glas v Strokovnem svetu. 

 

G. Gros: Razloži, da iščemo ravnovesje, saj  v trenutnem sistemu trenerji glasujejo o samem sebi. 

Razloži, da smo imeli na Strokovnem svetu temo, glede glasovanja. Do sedaj so klubi imeli enega 

predstavnika.  

 

G. Pogorelčnik: Predstavi imena predstavnikov regij: G. Jernej Kumer za Gorenjsko regjo, G. 

Ožbej Mulec za Ljubljansko regijo in G. Zvone Pograjc za Štajersko regijo.  

 

Sklep 7: Odbor potrdi predstavnike regij z glasovalno pravico v Strokovnem svetu: 

G. Jernej Kumer za Gorenjsko regjo, G. Ožbej Mulec za Ljubljansko regijo in G. 

Zvone Pograjc za Štajersko regijo. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi prošnjo Ukrajinske skakalne zveze, ki zaradi posledic vojne v državi 

prosi za pomoč pri nastanitvi in uporabi skakalnic v Planici.  

 

G. Gros: Pogledati je potrebno ali ima država kakšen fond za ta namen. Omeni kvoto OK Planica 

za skakalne države v razvoju.  

 

G. Meh: Odbor prošnji ugodi in poišče še druge vire financiranja.  

G. Meh: Zaključi sejo in pove, da se bo v prihodnih sejah sprejemal Finančni načrt, tema pa bo 

tudi nordijska kombinacija. 

 

G. Stegnar: Pove, da ima ZUTS v planu organizacijo licenčnega seminarja teka na smučeh z 

vidika, da se klubskim trenerjem predstavi  pedagoško didaktične prijeme za otroke. Seminar bo 

brezplačen. Omeni še sodelovanje s fakulteto za šport. Treba je razmislit, kako bo še naprej 

obstajala katedra za nordisjko smučanje. Skrbi ga, da na fakulteti niso poskrbeli za naslednike. 

Najti bo potrebno strokovnjake ali študente, ki bodo pripravljeni opraviti magistrski oz. doktorski 

študij in zapolnit nastale vrzeli. 

 



 
G. Šikovec: Omeni pomembnost šolskega uspeha, kjer bi lahko dijake usmerjali v tej smeri in 

dolgoročno rešili ta problem. Predstavi še svoj pogled na nordisjko kombinacijo.  

 

 

 

Seja se je zaključila ob 20:00. 

 

 

Zapisal: Primož Kožar        Borut Meh 

Predsednik Odbora 

za skoke in Nordijsko 

kombinacijo 


