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POROČILO O TEKMI ZA SVETOVNI POKAL V SMUČARSKIH SKOKIH ZA ŽENSKE
V DNEH OD 27. 1. 2018 DO 28. 1. 2018

1. ZAHVALA
Zahvalo izrekamo številnim prostovoljcem, ki so v svojem prostem času (prenekateri so
žrtvovali tudi svoj letni dopust) izredno požrtvovalno delali na skakalnici ter tako
ustvarili odlične pogoje za tekmovanje. Letos je bila njihova pomoč še veliko bolj
dobrodošla kot prejšnja leta. Posebej pa je potrebno omeniti spontan odziv preko
šestdeset Ljubencev in okoličanov, ki so z lopatami in smučmi spontano prišli pomagat
urejevati skakalnico, ko je bilo najbolj potrebno.
Veliko zahvalo, pohvale in čestitke izrekamo Občini Ljubno, županu Franju
Naraločniku ter občinskim svetnikom, ki še naprej podpirajo našo veliko prireditev in
vidijo v njej velik potencial za nadaljnji turistični in športni razvoj občine.
Zahvaljujemo se tudi našemu glavnemu sponzorju – družbi BTC iz Ljubljane in
njenemu predsedniku uprave Jožetu Mermalu, ki še zdaleč ne pomaga pri organizaciji
prireditve samo s finančnimi sredstvi, temveč tudi z vsemi razpoložljivimi kadrovskimi
potenciali. Ti so res opravili veliko delo in smo jim za njihov doprinos resnično hvaležni.

Zahvaliti se želimo tudi Smučarski zvezi Slovenije in njenemu vodstvu za vso podporo,
pomoč in dobro sodelovanje v vseh letih kontinentalnega in svetovnega pokala v
smučarskih skokih za ženske na Ljubnem.

2. POROČILO
Tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske je bilo izvedeno v dneh od 27.
januarja 2018 do 28. januarja 2018 na HS-94 na Ljubnem ob Savinji in je bilo realizirano v
vseh zadanih ciljih. Tekma je potekala pod drobnogledom funkcionarjev FIS-e in Smučarske
zveze Slovenije, ker je to bila šele sedma sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za
ženske.

Častni odbor:

Jože Mermal (predsednik ČO)

predsednik uprave, BTC d.d

Andreja Katič

ministrica za obrambo

dr. Maja Makovec Brenčič

ministrica za izobraževanje, znanost in šport

Enzo Smrekar

predsednik Smučarske zveze Slovenije

Franjo Naraločnik

župan Občine Ljubno

Igor Kadunc

generalni direktor RTV Slovenija

Bogomir Strašek

direktor KLS, d.d.

Andrej Slapar

predsednik uprave Zavarovalnice Triglav, d.d.

Jernej Smisl

direktor korp. odnosov Piv. Laško in Piv. Union

mag. Rudolf Skobe

predsednik uprave Telekom Slovenije d.d.

mag. Robert Pistotnik

predsednik uprave koncerna Sintal d.d.

Dušan Kobal

direktor Avtoprevozništva Kobal

Tihomir Krstić

direktor skupine Clarus, d.o.o.

mag. Boris Novak

generalni direktor Pošte Slovenije, d.d.

mag. Igor Mervič

generalni direktor Spar Slovenija, d.d.

Mirjam Kulovec

predsednik uprave in direktor Kolpa d.d.

mag. Aleksander Mervar

direktor ELES o.o.o.

Jože Colarič

predsednik uprave in gen. Direktor KRKA d.d.

mag. Tomaž Berločnik

predsednik uprave Petrol d.d.

Tekmovanje je vodil organizacijski komite v sestavi:

Rajko Pintar

predsednik

Mojca Hrženjak

namestnica predsednika – predstavnik sponzorja BTC,d.d.

Ljubo Jasnič

Predstavnik SZS

Tomi Trbovc

Predstavnik SZS

Marko Mlakar

Vodja tekmovanja

Blaž Presečnik

Občina Ljubno

Petra Grosman

Marketing

dr. Bojan Leskovšek

zdravstvo

Alojz Murko

SSK Ljubno BTC

Anja Pukart

Akreditacije in org. sekretarka

Aleksander Podgrajšek, mag. Predstavnik Policije
Matjaž Sem

Predstavnik Policije – varnost in varovanje

Boštjan Novak

Predstavnik Slovenske vojske

Lado Vindiš

Predstavnik RTV Slovenija

Tekmovalni odbor pa je deloval v naslednji sestavi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predsednik tekmovalnega odbora: Jože Ograjenšek
Namestnik predsednika tekmovalnega odbora: Marko Klarič
Vodja tekmovanja: Marko Mlakar
Vodja skakalnice: Martin Juvan
Pomočnik vodje skakalnice: Marko Klarič
Vodja zastavonoš in teptačev: Roman Vodušek
Vodja naleta in mize: Franci Rogelj
Štarter: Završnik Martin, Samec Robert
Vodja doskočišča: Blaž Presečnik
Vodja izteka: Mogelj Janko
Vodja predskakalcev: Tomaž Murko
Načrt varovanja: Franc Hrženjak
Vodja varnostne in rediteljske službe: Fikret Mujić - Sintal
Vodja merilcev: Dušan Samec
Hišni reditelj: Sem Alojz
Vodja strojnega parka in priprave arene, šotorov….: Hriberšek Roman
Vodja tehničnih naprav, komunijkacija s Swisstimingom: Ermenc Darko
Vodja telekomunikacij: Ludvik Miklavc
Vodja brezžičnih zvez: Klemen Juvan

•
•
•
•
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Elektrika: Drago Vrčkovnik
Prevozi: Jaka Jakop
Kontrola Goriva: Slatinšek Gašper
Asistenca pri kontroli opreme: Irena Juvan
Vodja tekmovalne pisarne: Mojca Pikl
Zdravstvena služba: Paramedico
Tiskovno središče: Tomi Trbovc
Sekretar žirije: Videmšek Monika
Pisarna, akreditacije: Anja Pukart, Ajda Povh
Subrace pisarna v hotelu tekmovalk: Anja Tepeš
Ambasadorka tekmovalk: Anja Tepeš
Meteorolog: Jure Jerman
Napovedovalec: Bojan Makovec
Pobiranje vstopnine: Eventim
Informacijska pisarna: Gostišče Pevc
Obračunska služba: Vida Slatinšek
Podpora FIS Marketingu, transparenti iztek: Lan Remic
Skrbnik socialnih omrežij: Matej Špehar
Skrbnik cest, dovozov, poti: Janko Govek

Pri delu so pomagali tudi številni prostovoljci iz občine Ljubno in okolice (okoli 200 ljudi)

Ožji tekmovalni odbor po pravilniku FIS-e

Vodja tekmovanja

Marko Mlakar

Sekretarka tekmovanja

Monika Videmšek

Vodja skakalnice

Martin Juvan

Vodja merilcev

Dušan Samec

Vodja računske službe

Darko Ermenc

Vodja varnostne službe

Franc Hrženjak

Tehnična podpora

Tomaž Murko

Šef opreme

Alojz Murko

Vodja zdravstvene službe

dr. Bojan Leskovšek

FIS FUNKCIONARJI
•
•
•

•
•

Chika Yoshida
Aga Baczkowska
Miran Tepeš
Loeng Geir Ateinar
Brunner Martin

(JAP)
(POL)
(SLO)
(NOR)
(AUT)

RD
EC
ARD
TD
TDA

SODNIKI
-

Prevc Božidar
Dobrezberger Klaus
Slavik Stanislav
Gobel Angelika
Siderek Marek

SLO
AUT
CZE
GER
POL

Tekmovanja se je udeležilo 49 tekmovalk iz naslednjih držav (13): Norveške, Nemčije,
Rusije, Kazahstan, Kitajske, Italije, Češke, Japonske, Francije, Finske, ZDA, Avstrije in
Slovenije.
3. Priprava skakalnice in stadiona
Že nekaj časa vemo, da moramo vložiti še večje napore v pripravo snega, da nas nobena
odjuga ne bo več presenetila. Glede na to, da celotna priprava skakalnice sloni na
prostovoljnem delu članov kluba, staršev skakalcev in prijateljev ljubenske tekme za svetovni
pokal v smučarskih skokih za ženske, smo vedeli, da smo si zopet zadali zelo zahtevno
nalogo.
Z izdelavo snega smo začeli dovolj zgodaj. Meteorološke razmere so bile zelo zapletene in v
nobenem trenutku nismo stoprocentno vedeli kako velike količine umetnega snega so
narejene, saj so bile na treh velikih kupih. Zaradi zelo toplega vremena smo se odločili za
razgrnitev snega v zadnjem hipu. Pokazalo se je, da so količine narejenega snega veliko večje,
kot pa smo upali. Kljub temu pa snega ni bilo dovolj za pokritje celotne skakalnice, zato smo
ga nekaj navozili z okoliških hribov (za zaključni del izteka).
Kljub tem težavam s snegom je bila skakalnica za tekmo perfektno pripravljena, kar je ocena
tehničnega delegata in njegovega asistenta v končnem poročilu, ko sta veliko priznanje dala
tudi OK Ljubno za izjemno sodelovanje z vsem funkcionarji FIS-e, ki so prav tako odgovorni
za izpeljavo tekme.
Znova se je potrdila za zelo dobro tudi sprememba mest na stadionu, kjer sta se zamenjali
tekmovalna vas in pozicija za TV Slovenija. Sprememba je prinesla večjo varnost in
pretočnost na obeh pozicijah.
Tekmovalna vas je bila letos prvič pokrita in s tem so se pogoji za tekmovalke zelo izboljšali.
4. Nastanitve
Vse tekmovalke, trenerji in spremljevalno osebje je bilo nastanjeno v hotelih v Logarski
dolini.
FIS hotel je bil v Glampingu Herbal na Ljubnem, tehnično osebje FIS-e pa je bilo nastanjeno
v Hotelu Planinka na Ljubnem.
V zvezi z nastanitvami ni bilo nobenih pripomb.

Nemoteno so potekali tudi prevozi ekip ter FIS funkcionarjev z letališč.
Nekaterim FIS funkcionarjem smo zagotovili tudi sponzorke avtomobile za lažjo gibanje na
celotnih prizoriščih dogajanja ob svetovnem pokalu.
5. Varnost in red na prireditvi
Poleg zagotavljanja varnosti in izvajanja nalog s strani policije, je bilo s strani organizatorja
varovanje organizirano s kombinacijo varnostne službe in rediteljev. Prav tako je za varnost statičnega
prometa v samem centru Ljubnega skrbel medobčinski inšpektorat….
S strani varnostne službe je naloge rediteljev na prireditvi izvajala družba SINTAL.

Rediteljsko službo so opravljali člani Združenju šoferjev in avtomehanikov, člani društva
oldtimer in člani PGD Ljubno.
Člani Združenju šoferjev in avtomehanikov so skrbeli za usmerjanje vozil na parkirišča in
prireditveni prostor ( delo na cesti). Svoje delo so opravili zelo dobro.
Člani društva oldtimer so skrbeli za parkiranje vozil in usmerjanje obiskovalcev proti
prireditvenem prostoru. Ker je bilo veliko obiskovalcev so parkirali vozila tudi na travniku.
Parkiranje je bilo možno, ker je bil travnik suh. Delo so opravili zelo dobro.
Člani PGD Ljubno so skrbeli za rediteljsko službo (usmerjanje prometa na vstopnih mestih v
neposredni bližini prireditvenega prostora) na prireditvi. Skupina rediteljev, katera je skrbela
za usmerjanje vozil na prireditvi, je opravila delo dobro, saj so bile vse ceste in dovozi prosti.
Letos smo spremenil način prodaje vstopnic, saj so se blagajne nahajale za tribuno in ni bilo
gneče pred vhodi. Kontrola vstopnic in sam vstop na prireditveni prostor je potekala brez težav.
V skladu s priporočili policije v smislu ograditve prireditvenega prostora, zaradi zagotovitve
nadziranega vstopa na prireditveni prostor, in s tem večjega nadzora vnosa nevarnih predmetov
in morebitnih eksplozivnih snovi na prireditveni prostor, si je organizator izposodil varnostne
ograje na Policijski upravi Ljubljana. Ukrep je izveden v smislu izvedbe protiterorističnih
ukrepov na prireditvi, kjer se zbere večje število obiskovalcev.
Kot zelo dobra rešitev se je pokazala tudi parkiranje na površinah že pred samo industrijsko
cono. Na te površine je potrebno obvezno računati tudi v prihodnje, saj se obisk iz leta v leto
povečuje.
Izsledene so bile osebe, ki so v imenu organizatorja prodajale srečke in zbirale prostovoljne
prispevke brez dovoljenja. Zaradi dela na črno predane delavcem FURS-a.
Priporočila:
Na sami prireditvi je potrebno, da se označijo cone gibanja kot so označene na akreditaciji,
tako da se imetniku akreditacije lahko pokaže in razloči njegova cona gibanja.
Ob ograji prireditvenega prostora za vstop na prireditev je potrebno zagotoviti varnostnika.
Onemogočiti je potrebno parkiranje ob asfaltni dovozni cesti, nanos blata na vozišče in
posledično na prireditveni prostor. Edini prostor kjer se gibljejo pešci po cesti je že sam po sebi
zaradi nanosa blata nevaren, poleg tega se na tem delu istočasno prevažajo kombiji. Obstajajo
dve rešitvi. Bodisi, da se vip goste pripelje do prvega križišča preko mostu in kombiji tam
obračajo, ali pa se pešce usmeri po neki drugi poti. Ob takšnem vozišču je zadeva predstavlja
ogrožanje obiskovalcev.

6. Spremljevalni program
FIS-a vsako leto povečuje potrebo po spremljevalnih aktivnostih. Posebej je potrebno
izpostaviti otroški program (skakalnico za najmlajše, šotor z animatorji, številne maskote itd).
Letos javne podelitve štartnih številk nismo organizirali, ker nismo bili zadovoljni z
dosedanjimi. Potrebno bo zelo dobro razmisliti kako in kje organizirati to prireditev.
7. Prostovoljci
Tekma še vedno sloni v veliki meri na prostovoljstvu. Letos je bilo veliko narejenega v tej
smeri v fazi priprave skakalnice in posledično tekem, ki bi bile sicer lahko celo ogrožene.
Toda ravno obvladovanje letošnjih razmer je dovolj velik dokaz, da smo sposobni izpeljati
tekme na visokem nivoju tudi v najtežjih razmerah. Veliko k temu pripomore ravno
prostovoljstvo.
8. Obisk tekem
Obe tekmi si je v obeh dneh ogledalo okoli 14 000 glasnih navijačev, kar je zelo lepa številka,
kar predstavlja zopet precejšen porast v primerjavi s prejšnjimi leti. V veliko zadovoljstvo
nam je bilo dejstvo, da je bilo na tekmi zelo veliko število mladih in da je bil to izjemen
športni dogodek brez alkohola.
Tekme si je ogledal celotni vrh Smučarske zveze Slovenije, ministrice in ministri v slovenski
vladi ter številni najpomembnejši slovenski gospodarstveniki.
9. Ocene s strani FIS
Poročilo direktorice Svetovnega pokala Chike Yoshide
V poročilu, ki ga je predstavila aprila 2018 v Zürichu, je prireditev ocenila za najboljšo v
sezoni ženskega svetovnega pokala, še posebej pa jo je navdušilo veliko število gledalcev, kar
je za FIS-o izredno pomemben dejavnik.
Na zasedanju v Zürichu je bila tudi uradno s strani FIS-e predstavljena pobuda za organizacijo
turneje treh skakalnic (Predazzo, Hintzenbac in Ljubno). V prihajajoči sezoni uradno še ne bo
šlo za turnejo, je pa nastavljena poskusna struktura turneje, ki bo naslednje leto postala
uradna. Tudi pri svetovnem pokalu v smučarskih skokih za ženske gre razvoj v smeri
posameznih turnej in tako bosta že letos uradno dve turneji (norveška in ruska), naslednje leto
pa se jim bo pridružila še naša.
10. TV gledanost
TV – gledanost je bila letos v soboto v primerjavi z letom 2017 višja za dobrih 10 odstotkov,
to velja tudi za nedeljo (za prenos druge serije), prva serija pa ni bila neposredno prenašana.
Rating obeh dni je v primerjavi z drugimi prenosi pomembnih športnih dogodkov zelo visok.

Sobota, 27. 1. 2018
Oddaja

začetni
čas
%

GLEDANOST
delež
število gledalcev

SMUČARSKI SKOKI Ž SVETOVNI POKAL 1. SERIJA

14.14

12,0%

226.700

54%

SMUČARSKI SKOKI Ž SVETOVNI POKAL 2. SERIJA

14.50

11,9%

224.700

53%

NEDELJA, 28. 1. 2018
Oddaja

začetni
čas
%

GLEDANOST
delež
število gledalcev

SMUČARSKI SKOKI Ž SVETOVNI POKAL 1. SERIJA

SMUČARSKI SKOKI Ž SVETOVNI POKAL 2. SERIJA

14,47

10,6%

199.000

11. Marketing
Marketing je letos deloval še stopničko više kot prejšnja leta in je v veliki meri uspel
zaustaviti padec števila sponzorjev – tudi najpomembnejših. Povečal se je tudi delež
sponzorjev iz domačega okolja, ki še vedno ni takšen kot bi si ga želeli, toda pomemben je
trend zviševanja.

12. Kako v prihodnje?
Mednarodna smučarka organizacija je letos sprejela strategijo nadaljnjega razvoja ženskih
smučarskih skokov. Glavna sprememba je, da bo že v naslednjih sezonah vedno več tekem na
velikih skakalnicah. Ker še kar nekaj let našo skakalnico ne bomo povečevali, bomo našo
konkurenčnost povečevali z izvedbo ekipne tekme. Te bosta v naslednjih sezonah največ dve
in to bo zagotavljalo našo prisotnost v svetovnem pokalu – ob odlični organizaciji in velikem
številu gledalcev. Že v bližnji prihodnosti pa bomo vse sile usmerili v večje število
neposrednih televizijskih prenosov in posledično večjega dohodka od medijskih pravic, ki so
v tem trenutku minimalne.

39%

13. FINANČNO POROČILO
Zap.št.

Naziv

2018

A:

PRIHODKI

237.047,00 €

1.

Sponzorji

188.202,00 €

a)

- domači

188.202,00 €

b)

- tuji

2.

TV Pravice - SZS

12.000,00 €

3.

Vstopnine

23.345,00 €

4.

Donacije; Telekom, Občina Ljubno

B: I. + II.

STROŠKI

230.999,50 €

I.

Material

14.181,00 €

1)

potrošni material

2.238,00 €

a)

oprema sodelavci

-

b)

material

2.238,00 €

2)

gorivo

11.943,00 €

3)

električna energija

II.

Storitve

4)

prevozne storitve

1.531,00 €

5)

avtobusni prevozi

671,00 €

6)

zavarovalne premije

1.764,00 €

7)

hotelske storitve/nočitve

24.250,00 €

a)

tekmovalci, FIS

22.555,00 €

b)

delavci OK, redarji, gasilci,

1.695,00 €

8)

gostinske storitve

18.502,00 €

9)

stroški vzdrževanja

-

10)

najemnine

73.897,00 €

-

13.500, 00 €

-

216.818,50€

a)

* zemljišča in nepremičnine

-

b)

* prostori,račualniki

c)

* šotori, tribune

d)

* varovalne ograje,WC, roto panoji

f)

* video screen, semafor

5.618,00 €

h)

ozvočenje, podesti,štartne št.

8.540,00 €

i)

* agregat+RTV koment

11.369,00 €

11)

zdravstvene storitve

2.326,50 €

12)

komunalne storitve, pluženje

13)

stroški varovanja

4.107,00 €

14)

izplačila po FIS pravilih

53.017,00 €

15)

izplačila delavcem

5.360,00 €

a)

plače in pogodbeno delo

2.160,00 €

b)

priprava skakalnic in delovanje

3.200,00 €

16)

cel. podoba, reklame, prireditve

10.745,00 €

a)

prireditve, predstavitve

6.001,00 €

b)

tiskanje, oglaševanje, celostna podoba

4.744,00 €

17)

vodenje prireditve

1.800,00 €

18)

stroški ostalih storitev. PTT, mob. Tel.

1.760,00 €

19)

Delovanje matičnega kluba, plačilo
prispevkov, ddv ..

17.088,00 €

D:=A-B

POSLOVNI REZULTAT

561,00 €
47.809,00 €
-

-

+

6.047,50

Rajko Pintar
Predsednik
OK LJUBNO 2018

Rajko Pintar
Predsednik OK
Ljubno 2016

