
 
Smučarska zveza Slovenije 

Odbor za smučarske skoke in NK 

Podutiška 146 

1000 Ljubljana 

Ljubljana, 25.05.2022 

 

 

 

ZAPISNIK 

 

2. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, ki je bila v sredo 25.05.2022 

ob 17:00 uri v prostorih SZS. 

 

Prisotni člani: G. Borut Meh -Predsednik, G. Tomaž Kunstelj – Podpredsednik, G. Marko Klarič -

Podpredsednik, G. Janez Bukovnik – član, G. Božidar Prevc -član, G. Gabriel Gros -član, G. 

Marjan Šinkovec -član, G. Leon Šikovec – član, G. Rolando Kaligaro -član, G. Borut Rep – član, 

G. Matija Štemberger -član, G. Gorazd Pogorelčnik -vodja panoge za skoke in nordijsko 

kombinacijo. 

 

Ostali prisotni: Primož Kožar – zapisnik; G. Gorazd Pogorelčnik -vodja panoge za skoke in 

nordijsko kombinacijo. 

 

Opravičili odsotnost: G. Matija Stegnar -član, G. Uroš Logar -član, G. Marko Mlakar -član, G. 

Rajko Pintar -član, G. Borut Markošek – član. 

 

Seja se začne ob 17:05. 

 

G. Meh pozdravi prisotne, ugotovi sklepčnost in predlaga naslednji dnevni red: 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov 1. Redne seje Odbora. 

2. Finančni načrt panoge za skoke in NK 2022-23 vključno z nakupom Mini Planice. 

3. Finančno poročilo o poslovanju panoge za leto 2021. 

4. Kriteriji za izplačilo odmen tekmovalcem. 

5. Razno. 

- Potrditev koledarja tekmovanj za poletno sezono 2022. 

- Potrditev dotacij klubom za zimsko sezono 2021/2022. 

 



 
G. Bukovnik: Pod točko razno predlaga vprašanje glede podeljevanja nagrad SZS. 

 

Sklep 8: Dnevni red z dopolnitvijo točke razno se potrdi. 

 

AD/1 Pregled sklepov 1. Redne seje Odbora. 

 

G. Pogorelčnik: Predstavi sklepe 1. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko 

kombinacijo. Spomni, da je bilo sprejetih 7. sklepov. Predstavi stanje realizacije sklepov. 

Izpostavi, da bodo analizo DPNC, ki jo pripravljajo v sodelovanju s trenerji predstavili na prvi 

jesenski seji Odbora. Naprej pove, da so strokovni kadri reprezentančnih selekcij več ali manj 

potrjeni. Predstavi strokovno ekipo nordijske kombinacije za naslednjo sezono v sestavi: Goran 

Janus, Anže Obreza in Nik Knavs in pove, da se dogovarjajo za sodelovanje pri treningu 

smučarskega teka z reprezentanco teka na smučeh. 

 

G. Meh: Omeni, da vodstvo panoge pripravljaja dokument glede dogovora z OK Planica in 

vodstvom SZS. Pove, da bo sklical ožjo skupino, ki bo pretehtala predloge in uskladila dokument.  

 

G. Meh: Predlaga, da se potrdi strokovna ekipa  A/B reprezentance v nordijski kombinaciji v 

sestavi: Goran Janus, Anže Obreza in Nik Knavs. 

 

G. Šikovec: Komentira 2. sklep pretekle seje Odbora glede priprave novega dogovora med 

panogo in OK Planica. Pove, da je na SZS opravil sestanek z računovodstvom. Naprej pove, da 

bo pripravil in predstavil poročilo zadnjih 5 let, kar bo dobra iztočnica za nadaljni pogovor z 

vodstvom SZS in OK Planica. 

 

Sklep 9: Strokovna ekipa reprezentance A/B v nordijski kombinaciji v sestavi Goran 

Janus, Anže Obreza in Nik Knavs se potrdi.  

 

Sklep 10: Zapisnik 1. redne seje Odbora za smučarske skoke in nordijsko 

kombinacijo se potrdi.  

 

AD/2 Finančni načrt panoge za skoke in NK 2022-23 vključno z nakupom Mini Planice. 

 

Nakup Mini Planice: 

 

G. Meh: Omeni nakup Mini Planice v višini 20.000 EUR.  

 



 
G. Pogorelčnik: Predstavi potek nakupa in razloži način koriščenja skakalnice, ki bi klubom 

omogočala promocijo smučarskih skokov na terenu. Klubske trenerje bi izobrazili za varno 

uporabo Mini Planice. Za to delo predlaga Primoža Kožarja. 

 

Razvije se razprava glede koriščenja Mini Planice v kateri so sodelovali: G. Šikovec, G. Rep, G. 

Pogorelčnik, G. Meh, G. Bukovnik, G. Prevc, G. Gros. 

 

Povzetek razprave: Mini Planica je bila zasnovana za popularizacijo smučarskih skokov. SZS bo 

odkupila vozilo in skakalnico za simbolično ceno oddajala klubom. Prisotni se strinjajo, da je 

projekt odličen za promocijo smučarskih skokov. Poraja se dvom, da bo omenjen način koriščenja 

nova obremenitev za klube. Prav tako obstaja bojazen, da bo po začetni zagnanosti klubov projekt 

dolgoročno zastal. G. Šikovec pogreša strategijo delovanja Mini Planice. G. Pogorelčnik omeni 

pridobivanje sponzorjev, ki bi projekt podprli. G. Gros omeni pomembnost stika klubskih trenerjev 

z otroki in s tem povezano bolj učinkovito pridobivanje novih članov.  

 

G. Meh: Predlaga sprejetje naslednjega sklepa: 

 

Sklep 11: Odbor za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo se strinja z 

nakupom Mini Planice. Do naslednje seje Primož Kožar pripravi program koriščenja 

skakalnice. 

 

Finančni načrt panoge za skoke in NK 2022-23: 

 

G. Meh: Pove, da je bilo težko delati finančni plan zaradi več dejavnikov. Omeni prihajajoče 

Svetovno prvenstvo v Planici, začetek svetovnega pokala na plastiki, težave pri dogovorih s 

sponzorji zaradi geopolitične situacije v svetu. Omeni težave s sponzorji, ki so povezani z Rusko 

federacijo. Omeni elegantno rešitev s Sberbanko, ki jo je zamenjala NLB. Omeni težavo, ki jo 

predstavlja prekinitev sodelovanja s Telemachom. Omeni pogovore s Telekomom. S tem 

finančnim načrtom upoštevamo tudi prenos upravljanja skakalnice v Kranju na Zavodu za šport 

Kranj. S tem bomo zmanjšali stroške iz 100 000 na 50 000 EUR. Omeni dogovor, da bodo pravice 

koriščenja ostale takšne, kot so bile. Omeni presežek odhodkov nad prihodki. Omeni krpanje tega 

manjka s presežkom pretekle sezone, TV pravicami iz Planice, terjatvami iz naslova bonusov. 

Omeni, da so TV pravice vključene v preteklo sezono prav tako v prihodnjo sezono, nismo pa 

vklučili rezultata nordijskega SP v Planici. Ta rezultat bi bil vključen v sezono 2023-24. Predstavi 

odhodke, največji del je namenjan A reprezentanci. Odhodki so za 8,3 % višji kot lansko leto. 

Omeni, da smo lansko leto od OKS prejeli 100 000 EUR sredstev za priprave na OI, ki jih letos 

ne bo. Omeni pogovore s sponzorji. Pove, da večina njih ni pripravljena plačevati dodatnih 

bonusov. Omeni dvoletni dogovor z Gorenjem. Verjame, da bodo preostali pogovori uspešni in 



 
da bo na koncu sezone ostalo nekaj več denarja. V prihodnje bo veliko odvisno, kako se bo izteklo 

nordijsko SP v Planici. Meni, da moramo vztrajati pri stališčih, ki smo jih postavili na prejšnji seji 

Odbora. Na koncu pove, da so bili programi reprezentanc že sprejeti in so že vklučeni v finančni 

načrt.  

 

G. Šikovec: Postavi vprašanje glede izplačila tekmovalcem, ki zapadejo v naslednjo sezono. 

Meni, da smo prenesli del dolga v naslednjo sezono, kar se mu ne zdi prav. Postavi še vprašanje 

glede TV pravic. Zanima ga finančni plan Planice 2022-23. Omeni Zavod SLOSKI in pričakuje 

dobiček iz organizacije SP.  

 

G. Pogorelčnik: Se strinja glede izplačil tekmovalcem. Razloži, da imamo pri fiksnih zneskih 

določeno zgornjo mejo sredstev, pri odmenah pa te omejitve ni. Pove še, da so odmene tisti del 

nagrad, ki se izplačujejo v naslednji sezoni. Razloži, da to lahko povzroči finančno negotovost. 

Pove še, da bo v naslednji točki glede te tematike povedal nekaj več.  

 

G. Meh: Omeni, da finančni plan za Planico 2022-23 ne obstaja. Omeni dogovor na prejšnji seji 

glede sredstev iz naslova Planice. Pove, da Zavod SLOSKI ne bo tržil tekmovanj na Ljubnem. 

Omeni, da je bil ustanovljen z namenom izvajanja tekmovanj najvišjega ranga. Na koncu razloži 

še glede vključevanja TV pravic iz nalsova Planice v finančni načrt panoge. 

 

G. Gros: Omeni nemogočo nalogo, da bi Zavod SLOSKI skrbel za organizacijo več tekmovanj. 

Predlaga, da se TV-pravice tekmovanja na Ljubnem vključijo v finančni načrt.   

 

G. Bukovnik: Meni, da je finančni načrt korektno narejen. Pomembno se mu zdi, da pridobimo 

dodatna sredstva. Predlaga, da na sestanku predsednika SZS opozorimo, da je v osnovnem 

načrtu za SP v Planici bilo dogovorjeno, da mora tekmovanje prinesti dobiček za programe obeh 

panog, iz katerega se bosta napajali še nekaj let. 

 

G. Klarič: Komentira strukturo odhodkov za klube. Omeni prenizke dotacije za organizacijo 

tekmovanj s katerimi si ne povrnejo niti osnovnih stroškov. 

 

G. Kaligaro: Omeni, da bi bilo potrebno prenoviti kriterije, ki veljajo že vrsto let. 

 

Sklep 12: Finančni načrt panoge za skoke in NK za sezono 2022-23 se potrdi. 

 

 

  



 
AD/3 Finančno poročilo o poslovanju panoge za leto 2021. 

 

Meh: Pove, da je poročilo zgolj informativno. Omeni, da je bilo na koncu 58 000 EUR presežka 

prihodkov nad odhodki. Panoga v zadnjih štirih letih posluje s presežkom. To je tudi razlog, da 

panoga internega dolga nima.  

 

G. Šikovec: Zanima ga glede TV pravic za sezoni 2020 in 2021. Omeni zakaj se odhodki v zadnjih 

letih konstantno višajo? 

 

G. Meh: Omeni, da TV pravic iz naslova Planiške prireditve za ta leta nismo dobili. Glede višanja 

odhodkov omeni, da je to na račun razvoja ženskih skokov, ženske NK in normalizacijo plač 

trenerjev. 

 

G. Pogorelčnik: Omeni povečanje ekip in število trenerjev, kombijev. Omeni, da se stroški na 

splošno višajo. Število tekmovanj se je povečalo, predvsem pri dekletih. Prihodke povečujemo po 

večini s sponzorskimi sredstvi.  

 

G. Bukovnik: Zanima ga kašen je prerez sponzorskih sredstev športne loterije? 

 

G. Pogorelčnik: Razloži, da nam pripada enak delež kot panogi alpsko smučanje.  

 

G. Rep: Zanima ga kaj predstavljajo ostali odhodki v višini 183 000 EUR? 

 

G. Meh pojasi, da bo razrez odhodkov v višini 183.000 posredovan na naslednji seji.  

 

Sklep 13: Odbor se je seznanil s finančnim poročilom o poslovanju panoge za leto 

2021. 

 

AD/4 Kriteriji za izplačilo odmen tekmovalcem. 

 

G. Meh: Omeni, da je potrebno sprejeti določena pravila, kot osnova za pripravo pogodb 

tekmovalcem. Predlog je narejen v skladu s finančnimi zmožnostmi.  

 

G. Pogorelčnik: Razloži na kakšni osnovi so tekmovalci upravičeni do nagrad. Predstavi zgornjo 

mejo dodeljenih sredstev. Omeni, da smo letos imeli za nagrade planiranih 200 000 EUR. Omeni, 

da imamo zgornjo mejo za izplačilo nagrad. Letos smo to številko konkretno presegli, skupaj je 

bilo nagrad za 230 000 EUR. Iz tega sledi, da smo morali zneske množiti z 0,47. Na koncu smo 

izplačali 234 000 EUR nagrad in odmen. Omeni, da so letos tekmovalci zaradi kapice dobili 



 
polovico nagrad, ki so jih zaslužili. Predstavi še plačilo odmen. Na koncu sklene, da si trenutno 

ne moremo privoščiti več kot 235 000 EUR za nagrade tekmovalcem. Pove, da so sicer nekateri 

tekmovalci kljub znižanju in lanskim odmenam letos zaslužili tudi več kot 40 000 EUR z nagradami 

SZS. Predlaga, da se omeji tudi najvišje izplačilo odmen. Predstavi predlagane kriterije. Omeni 

še posebno nagrado za kristalni globus, ki bo posebna postavka in se ne glede na vse ne bo 

zmanjševala. Omeni še, da so naša dekleta in fantje zaslužili 1,4 mio EUR z vsemi nagradami iz 

tekmovanj, bonusi, odmenami,... 

 

G. Klarič: Postavi vprašanje enakopravnosti. Zanima ga zakaj je točka pri fantih veliko več vredna 

kot pri dekletih? 

 

G. Gros: Omeni tržno vrednost in gledanost skokov moških in žensk.  

 

G. Rep odpre razpravo na temo kriterijev za izračun dotacij klubom . 

 

V razpravi sodelujejo: G. Rep, G. Pogorelčnik, G. Šikovec, G. Šinkovec, G, Meh. 

 

Povzetek razprave: Kriterije za dodeljevanje dotacij je potrebno spremeniti. Trenutno je 

namenjenih 30 % za uspešnost, 70 % pa za organizacjo tekmovanj. Smiselno bi bilo cel znesek 

dotacij nameniti organizaciji tekmovanj.  

 

G. Gros: Prejudicira, da se lahko zgodi, da bo OK Planica Ana-Mariji Lampič za nastop na 

svetovnem prvenstvu,  plačal štartnino. Predlaga, da panoga OK Planici svetuje, da naredi za 

Slovenske tekmovalce posebni denarni sklad.  

 

G. Meh: Predlaga sprejetje naslednjih sklepov: 

 

Sklep 14: Na OK Planica se pošlje pobuda, da se oblikuje poseben denarni sklad 

za dosežke Slovenskih tekmovalcev na Svetovnem prvenstvu v Planici leta 2023. 

 

Sklep 15: Gorazd Pogorelčnik pripravi predlog delitve sredstev za organizacijo 

tekmovanj (dotacije klubom). 

 

Sklep 16: Odbor potrdi Pravila za nagrajevanje tekmovalcev v sezoni 2022/2023 

 

 

  



 
AD/4 Razno. 

 

G. Meh: Pove, da bo G. Pintar finančno poročilo OK Ljubno predstavil na naslednji seji. 

 

- Potrditev koledarja tekmovanj za poletno sezono 2022. 

 

G. Kaligaro: Predstavi koledar za poletno sezono. Pove, da se je za organizacijo tekmovanj 

prijavilo 13 klubov. Izpostavi, da v oktobru ni mednarodnih tekmovanj, kar je olajšalo umestitev 

tekem v koledar. Boji se, kako bo z zimskim koledarjem zaradi negotovosti uporabe skakalnic v 

Planici pred in med SP.  

 

Razprava glede koledarja zimskih tekmovanj. V razpravi so sodelovali: G. Kaligaro, G. 

Pogorelčnik, G. Gros. 

 

Povzetek razprave: Potrebno bo rešiti situacijo z organizacijo tekmovanj nižjih kategorij v Planici 

zaradi organizacije SP. Poiskati bo potrebno alternativne skakalnice. Omenja se tekmovanja na 

Ljubnem in v Mislinji. G. Kaligaro bi strokovnemu svetu v razmislek poslal pobudo, da se lahko 

za določene kategorije v zimski sezoni, če razmere ne dopuščajo izvedbe na snegu, tekmovanja 

organizira na plastični podlagi.  

 

Sklep 17: Koledar tekmovanj za poletno sezono 2022 se potrdi. 

 

- Potrditev dotacij klubom za zimsko sezono 2021/2022. 

 

G. Pogorelčnik: Pove, da se za dotacije klubom v enem letu nameni 45 000 EUR. Za zimsko 

sezono je namenjenih 31.500 EUR. Predstavi kriterije, na podlagi katerih se razdelijo sredstva. 

Naprej predstavi izračun dotacij za zimsko sezono 21/22. Pove, da je letos tekmovanja 

organiziralo samo 8 klubov. Kriteriji so že več let znani. Naprej pove, da bo poskusil pripraviti 

nove kriterije, ki bodo bolj usmerjeni v organizacijo tekmovanj. Predlaga, da se 30 % sredstev, ki 

so sedaj namenjene za uspešnost, nameni organizaciji tekmovanj.  

 

Razprava glede dotacij klubom za organizacijo tekmovanj v kateri so sodelovali: G. Pogorelčnik, 

G. Kaligaro, G. Prevc, G. Šikovec. 

 

Povzetek razprave: Tekmovanja trenutno organizira zgolj 7-8 klubov. Stimulacija za klube naj bo 

večja. Klubi z dotacijami ne pokrijejo stroškov tekmovanj. Potrebno po prilagoditi kriterije. Nekateri 

člani menijo, da obstaja nesorazmerje med vloženimi kandidaturami in dodeljenimi tekmovanji po 

posameznih klubih. V poletnem delu je precej več interesa po organizaciji tekmovanj, ker jih klubi 



 
v večini lahko organizirajo na domačih skakalnicah. V letošnjem letu (poletna sezona 2022) smo 

po dolgem času že v prvem krogu pokrili organizacijo vseh tekmovanj. 

 

G. Meh: Predlaga naslednji sklep: 

 

Sklep 18: G. Kaligaro pripravi analizo vloženih kandidatur za organizacijo 

tekmovanj, ki bo služila kot podlaga za pripravo novih kriterijev za izračun dotacij 

klubom. 

 

 

G. Pogorelčnik: Povzame pogovore z Mercatorjem, ki si želi pomagati klubom na drugačen način, 

ne več z opremo. Predstavi predlog, ki ga je panoga podala in sicer, da bi klubom tokrat namenili 

tekaško opremo, kar pa ni padlo na plodna tla. Pri Mercatorju pa so bili zelo navdušeni nad idejo 

organizacije Mercatorjevih skakalnih šol. Osredotočili bi se na otroke višjih razredov osnovne 

šole. Predstavi koncept priprav. Omeni, da je sedaj potrebno poiskati primerne namestitvene 

kapacitete glede na zasedenost Doma v Planici. Na koncu omeni, da predlog sicer še ni 100 % 

potrjen. Odločitev bo zanana v ponedeljek, 30.5.2022.  

 

G. Kaligaro: Predlaga priprave po regijah, da bi zmanjšali potrebe po namestitvah. 

 

G. Kaligaro : Omeni, da je bil Ljubljanski regiji poslan poziv za organizacijo podelitve skupnega 

seštevka pokala Argeta. Ker se niso odzvali je pobudo prevzela SSK Mislinja, ki je pripravljena 

25.6.2022 opraviti podelitev končnih priznanj na pokalnem tekmovanju katerega organizator so. 

 

Sklep 19: Podelitev skupnega seštevka pokala Argeta za klube se izvede v Mislinji, 

dne 25.6.2022. 

 

Sklep 20: Dotacije klubom za zimsko sezono 2021/2022 se potrdi. 

 

- Pravilnik o dodeljevanju nagrad: 

 

G. Bukovnik: Opazil je, da v zadnjem času nihče od funkcionarjev in športnih delavcev ni dobil 

nagrade za svoje delo v športu. Sprašuje se ali se je spremenil pravilnik za nagrajevanje. Omeni, 

da se je nekoč tovrstne nagrade podeljevalo na skupščini SZS. Meni, da bi morali na IO SZS 

poslati predlog, da se za te športne delavce ponovno vzspostavi sistem nagrajevanja za prispevek 

smučarskemu športu.  

 



 
G. Šikovec: Omeni, da je razočaran nad Večerom Šampionov. Omeni, da je premalo pozornosti 

namenjeno sponzorjem, ki bi se jim ob taki priložnosti morali zahvaliti.  

 

Sklep 21: Odbor za skoke in nordijsko kombinacijo na IO SZS pošlje pobudo glede 

nagrajevanja športnih delavcev za izjemne dosežke v smučarskem športu. 

 

Seja se je zaključila ob 19:00. 

 

 

Zapisal: Primož Kožar        Borut Meh 

Predsednik Odbora 

za skoke in Nordijsko 

kombinacijo 

 


