







ZAKLJUČNO POROČILO OK PLANICA O IZVEDBI FIS SVETOVNEGA PRVENSTVA V SMUČARSKIH
POLETIH PLANICA 2020 (10.-13. DECEMBER)
Namesto uvoda
FIS svetovno prvenstvo v smučarskih poletih Planica 2020 je bilo načrtovano z velikimi pričakovanji, ki so izvirali iz
organizacije zadnjega FIS svetovnega prvenstva v smučarskih poletih leta 2010, na koncu pa zaznamovano z
nepričakovano situacijo in nenavadnim razpletom dogodkov.
Epidemija COVID-19, s katero je bil OK Planica 2020 soočen takorekoč v zadnjem trenutku in je povzročila odpoved
prvenstva vsega osem dni pred izvedbo, nas je postavila pred mnoge izzive, obenem pa je povzročila tudi
precejšnjo finančno škodo. Odpoved in nato prestavitev v december istega leta je predstavljalo še dodatni podvig,
saj je bila decembrska tekma pogojena s pozno popoldanskim/večernim terminom izvedbe tekem. Potrebna
postavitev začasne razsvetljave na letalnici je pomenila precejšen logistični in finančni zalogaj, ki ni bil v naprej
planiran. Z Mednarodno smučarsko zvezo FIS in Evropsko radiodifuzno zvezo EBU, kot nosilki medijskih pravic
prvenstva, je bil zato v zadnjem trenutku sklenjen dodatni dogovor o sofinanciranju začasne razsvetljave. Finančno
breme se je tako razdelilo med tri partnerje, izvedba osvetljave in tehnične rešitve pa so seveda padle zgolj na OK
Planica.
Organizacija prvenstva v decembru je bila zaznamovana še z negotovostjo udeležbe gledalcev na prireditvi in
iskanjem različnih opcij, ki bi to le morda omogočale. S strani Vlade Republike Slovenije je bila konec junija 2020 v
''tretjem svežnju protikoronskih ukrepov'', natančneje v Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), Ur. l. RS št. 80/2020, organizatorju podana možnost, da se vse že
kupljene vstopnice za prvenstvo v mesecu marcu 2020, zamenjajo za vrednotnice, ki veljalo 24 mesecev od izdaje.
Dobrodošla pomoč, ki je rešila trenutno likvidnostno situacijo, žal pa le zamaknila povračilo kupnine za dve leti.
Še poseben izziv je predstavljala organizacija prvenstva v času COVID-19 epidemije. Svetovno prvenstvo je bilo
namreč zelo edinstveno, saj je bilo prvič v zgodovini Planice izpeljano v mesecu decembru in prvič popolnoma brez
gledalcev. Organizator je želel zagotoviti varno okolje za vse sodelujoče. Z upoštevanjem vseh takratnih ukrepov
in predhodnim izobraževanjem svojih sodelavcev o pravilnem ravnanju v času koronavirusa, je bil cilj tudi dosežen.

Dokončna potrditev je bila podana s strani Mednarodne smučarske zveze FIS, za katero je bila Planica 2020 primer
dobre prakse, kako v danih okoliščinah organizirati prvenstvo z upoštevanjem ukrepov, zdravstveno čim bolj varno,
in ekonomsko uspešno, kar pa v primeru Planice realno ni bilo pričakovati, saj je marčevska odpoved prinesla
preveč stroškov.
Zahvala gre Občini Kranjska Gora, ki je s prispevkom pomagala OK Planici prebroditi izpad gledalcev in se čim bolj
varno soočiti z organizacijo prvenstva.
Zapuščina
FIS svetovno prvenstvo v smučarskih poletih Planica 2020 je bil enkraten dogodek v več pogledih. Vsekakor je bilo
pridobljeno novo znanje na področju izpeljave večernih tekmovanj, na področju poteka priprav letalnice za
decembrsko tekmovanje in nabiranje izkušenj sodelavcev v organizacijskem in tekmovalnem odboru za vse
nadaljnje prireditve, ki sledijo v letih 2022, 2023 in 2024. Tudi organiziranost posameznih področij v Nordijskem
centru Planica in nadgradnja komunalne ter komunikacijske (optične) infrastrukture sledi potrebam prihodnjih
tekmovanj.
Organizacijski vidik
OK Planica sestavlja več kot 700 športnih navdušencev, ki vsako leto sodelujejo pri organizaciji FIS finala
svetovnega pokala v smučarskih skokih in svetovnega pokala v teku na smučeh. Tokat je bila pri izpeljavi prvenstva
udeležena le dobra polovica vseh. Seveda, vse v povezavi z dejstvom, da je prireditev potekala brez gledalcev.
Prav tako pa je bila velika večina tudi prvič podvržena testiranjem na koronavirus in posebnemu 24-urnemu režimu
bivanja v nadzorovanih pogojih, tj. v »snežinki« oz. »mehurčku«, kar je bilo poleg rednih testiranj tudi edino
zagotovilo, da se virusna okužba ne bi razširila znotraj organizacijske ekipe ali tekmovalnega dela prvenstva.
V organizacijo planiških tekmovanj so že vrsto let uspešno vključeni predstavniki slovenskih skakalnih klubov in
društev. Izjemoma pri organizaciji SP Planica 2020 niso sodelovali zaradi COVID-19 omejitev, ki so takrat veljale v
Republiki Sloveniji. Organizatorji verjamemo, da se bo odlično sodelovanje nadaljevalo ali celo nadgradilo v
naslednji sezoni in na prihajajočem FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju Planica 2023.
Športno-tekmovalni del
Kot že omenjeno, je tekmovanje v Planici potekalo prvič v mesecu decembru in v pozno popoldanskih/večernih
urah. Na prireditvi je sodelovalo 61 tekmovalcev iz 15-ih držav. Tekmovalci in člani tekmovalnih ekip so imeli dostop
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le v t.im. »zeleno območje« ali najbolj varovan del snežinke. Temu primerno so bili ob letalnici začrtani tudi posebni
koridorji, ki so preprečevali križanje poti zelenih in sivih. Tudi sodelavci OK Planica, ki so morali delovati v zelenem
področju, so striktno spoštovali tam določena pravila. Za vstop v režim zelenega področja je bil potreben negativen
rezultat PCR testa. Vsi udeleženci so v času prvenstva tudi prebivali v »zelenem hotelu« in upoštevali vse ukrepe
za preprečevanje širjenja koronavirusa.
Dan pred začetkom preizkusa letalnice je zapadlo več kot 70 cm novega snega. S sodelovanjem vseh služb
tekmovalnega odbora je bil sneg pravočasno očiščen in letalnica v zadnjem trenutku korektno pripravljena. Pri
čiščenju snega in prekrivanju naleta so aktivno sodelovali tudi pripadniki Slovenske vojske. OK Planica verjame,
da se bo uspešno sodelovanje s SV nadaljevalo tudi v prihodnje. V času prvenstva so bili vsem tekmovalcem
omogočeni pogoji za izvedbo varnih in dolgih poletov.
Prizorišče
Zaradi dejstva, da decembra ni bilo pričakovati prisotnosti gledalcev v živo na prizorišču, je bila tudi uporaba
začasne infrastrukture omejena. Postavljene se bile le komentatorske kabine za delo reporterjev ter železne in ALU
konstrukcije s površinami za namestitev sponzorskih sporočil, ki so nadomestile lokacije na tribunah. Uporabljeni
so bili vsi objekti Nordijskega centra Planica, saj je prišlo je do nove razporeditve namembnosti objektov, ki so terjali
še večjo izrabo prostorov. Celotno prizorišče je bilo razdeljeno na dva dela: sivo in zeleno področje. Akreditiran
posameznik je imel dostop le v eno področje in temu primerno se je morala prilagoditi tudi organiziranost delovanja
podpornih služb (prehrana, skladišča, marketing, …).
Nastanitev
Nastanitvene kapacitete za tekmovalce in spremstvo, predstavnike Mednarodne smučarske zveze FIS in
akreditirane predstavnike medijev so bile zagotovljene v Kranjski Gori s sodelovanjem turističnega podjetja Hit
Alpinea in v Planici. Zaradi vzpostavitve zelenega območja – mehurčka je bilo potrebno takšen režim zagotoviti tudi
za hotelsko osebje, povečala pa se je tudi potreba po nastanitvah na strani organizatorja, in sicer za člane ekip OK
Planica. Posledično je to pomenilo dodatno povišanje stroškov, ki jih je bilo potrebno dodatno zagotoviti.
Akreditacije
Pri izdelavi akreditacij za FIS svetovno prvenstvo v smučarskih poletih Planica 2020 je prišlo do nekaj sprememb.
Prizorišče se je razdelilo na sivo in zeleno področje, temu so se prilagodili tudi dostopi in dve različni barvni
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akreditaciji. Akreditacije so bile tako sive in zelene in so na ta način omogočale hitro razpoznavnost. Namen
vzpostavitve dveh območij je bilo preprečitev mešanja ekip z ostalimi udeleženci prvenstva zaradi COVID-19
pandemije. Izdano je bilo 4146 akreditacij, od tega 3135 z dostopom v sivo območje in 1011 akreditacij z dostopom
v zeleno območje.
Promet
Zaradi izvedbe prireditve brez gledalcev je bil glavni poudarek na prevozu tekmovalnih ekip, ki niso imele svojih
vozil in prevozu osebja organizatorja. Medijskim predstavnikom je bila omogočena uporaba lastnih vozil in
parkiranje na posebnem področju v Planici, čemur smo se doslej izogibali. Le na ta način je bilo namreč možno
zagotoviti spoštovanje ukrepov za omejitev in zajezitev epidemije COVID-19. Zaradi teh ukrepov je bilo potrebno
splužiti in organizirati dovolj parkirnih površin na prizorišču, kar je glede na predhodne in obilne snežne padavine
predstavljajo še dodaten organizacijsko-logistični zalogaj. Vsa vozila krožnega prometa so bila dnevno razkužena
in zapolnjena le s polovičnimi kapacitet, kot so narekovali COVID-19 ukrepi.
Varnost
Tudi delovanje varnostno rediteljske službe OK Planica je bilo tokrat specifično in načrtovano v precej manjšem
obsegu kot ponavadi. Delo je bilo opravljeno korektno in v skladu s pričakovanji glede na razmere. V sodelovanju
s Policijo in izbranima varnostnima službama je bilo poskrbljeno, da so bili vsi takratni COVID-19 odloki upoštevani,
kar je potrdil tudi inšpekcijski nadzor. V času prireditve ni prišlo do kršitev, ki bi negativno vplivale na delovanje
organizacije. Varovanje pa se je prvič preneslo tudi na vhode nastanitvenih objektov, saj je bilo le na ta način možno
zagotavljati pogoje »snežinke« v Kranjski Gori.
Zdravstvo
Zdravstveno oskrbo na prizorišču in COVID-19 testiranje v času SP Planica 2020 je izvajala Splošna bolnišnica
Jesenice v sodelovanju s predstavnikom Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (kot enem od planiških
partnerjev), dr. Tomislavom Mirkovićem. Sodelovanje obeh omenjenih institucij se je pokazalo za zelo pozitivno in
predstavlja pomemben korak za organizacijo zelo kompleksne zdravstvene oskrbe na FIS svetovnem prvenstvu v
nordijskem smučanju Planica 2023.
Zaradi COVID-19 epidemije je bil sestavljen poseben protokol, ki je veljal za vse udeležence prireditve.
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Ob tej priliki se organizator želi zahvaliti celotni zdravstveni ekipi Roberta Carotte, ki se je strokovno in srčno
spopadla z vsemi izzivi epidemije. Zahvala je namenjena tudi dr. Ireni Grmek Košnik, OK COVID-19 koordinatorki,
ki je OK Planica uspešno vodila skozi še nikoli videne razmere. Vsi omenjeni so močno pripomogli k uspešni izvedbi
prireditve.
Rezultati testiranj:
-

odvzetih je bilo 599 PCR in 611 hitrih antigenskih testov.

-

8 pozitivnih rezultatov (2 pri članih tekmovalnih ekip).

V času prvenstva je bila izvedena tudi dopinška kontrola pod okriljem agencije SLOADO.
Okolje in trajnostni vidik
Področje, na katerem je OK Planica leta 2013 oral ledino, ko je v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo
za trajnostni razvoj, postavil temelje za trajnostno organizacijo velikih športnih tekmovanj v Sloveniji, je v zadnjih
letih nekoliko stagniralo. Tudi COVID-19 razmere niso pripomogle k nadgrajevanju trajnostnih akcij, kot je bilo
prvotno načrtovano. Ločevanje odpadkov, zmanjševanje uporabe plastike na prizorišču, vključevanje lokalnega
okolja v prireditev in čistilna akcija po prireditvi, je samo nekaj implementacij tega vedno bolj pomembnega
segmenta varovanja okolja in trajnostnega bivanja, ki so bile izvedene za letošnje prvenstvo. Prireditev brez
gledalcev je seveda močno zmanjšala količino odpadkov v primerjavi s predhodnimi prireditvami, ko so se
tekmovanj v Planici udeleževale množice gledalcev. Kljub vsemu se organizator zaveda, da je to področje potrebno
še okrepiti in ga tudi s sodelovanjem partnerskih organizacij povzdigniti na višjo raven, saj Planica navsezadnje leži
na robu Triglavskega narodnega parka.
Uporaba tehnologij
Planica je bila vedno gonilna sila uporabe novih tehnologij, ne samo v smislu podpore športne infrastrukture in s
tem povezanih rešitev, temveč tudi v povezavi s komunikacijami, televizijskimi prenosi in drugimi področji, kjer so
bile vedno uporabljene le najsodobnejše. Na FIS svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Planici je bilo prvič
omogočeno gledalcem, da se od doma virtualno pridružijo dogodku preko spletne povezave. Z uporabo orodij za
oddaljena srečanja in velikoformatne LED video tehnologije, smo v izteku letalnice prvič postavili virtualno navijaško
tribuno in na ta način z virtualnimi gledalci poustvarili vzdušje na prizorišču. Delno smo jo uporabili tudi za prikaz
sponzorskih sporočil in s tem kompenzirali izpad drugih sponzorskih aktivacij. Posebnost nočnega dogodka je
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omogočilo še uporabo svetlobnih učinkov in igre svetlobe, ki so pripomogli k še bolj spektakularnemu televizijskemu
prenosu.
Televizijski prenos in gledanost
Televizija Slovenija je skupaj z režiserjem Dejanom Čretnikom ustvarila enkraten televizijski prenos, prvič v
zgodovini ponesla nočno Planico v svet in pričarala najlepšo sliko svetovnega prvenstva v smučarskih poletih, ki
zagotavlja promocijo Planice, Slovenije in smučarskih poletov v najlepši možni luči. Prenos je bil predvajan v 12
državah.
Medijska pojavnost dogodka in sponzorjev je prikazana v spodnji analitični tabeli

Mediji
Zaradi COVID-19 ukrepov je bilo v medijskem središču možno organizirati delovanje zgolj 80 novinarjev in
predstavnikov televizijskih hiš. Kljub vsem omejitvam smo se organizatorji potrudili omogočiti najboljše možne
pogoje za vse medijske predstavnike, ki so delovali v Planici v času svetovnega prvenstva. Tako je bil tudi prostor
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za intervjuje (Mix Zone) ob letalnici, kjer so novinarji lahko prišli najbližje tekmovalcem, organiziran tako, da je bilo
njihovo delo čim manj okrnjeno, tekmovalci pa obenem zaščiteni pred neposredno nevarnostjo virusne okužbe.
Podoben princip je bil zagotovljen tudi v področju TV tehnike (TV Compound), kjer se je pripravljal prenos dogodka.
Trženje prvenstva
Mednarodna smučarska zveza FIS je lastnica marketinških pravic za FIS svetovno prvenstvo Planica 2020. Kot
njen partner na področju trženja je za implementacijo sponzorskih pogodb na prizorišču skrbela marketinška
agencija FIS Marketing AG. Sodelovanje z njimi je bilo dobro, saj so skupaj z OK Planica uspeli prodati večino
predvidenih trženjskih paketov, ki pa žal niso vsi dosegli finančnih pričakovanj, ki naj bi jih prineslo takšno prvenstvo.
Zaradi COVID-19 ukrepov in omejitev ni bilo možno v celoti izpolniti tudi vseh obveznosti iz že predhodno sklenjenih
sponzorskih pogodb, zato je bilo potrebno z inovativnimi rešitvami in pristopi zapolniti vrzeli, ki so s tem nastale.
OK Planica je neprijetno presenetilo tudi dejstvo, s katerim je bil soočen šele po izvedbi prvenstva, da provizija FIS
marketinga AG ni bila jasno dogovorjena v naprej, saj se je smatralo, da je ta del že vključen v 40-odstotni delež
FIS. Obenem pa se je izkazalo, da je njihova provizija enaka za mednarodne kot domače sponzorje, ki pa so bili v
celoti pridobljeni s strani OK Planica.
Promocijske aktivnosti
Promocijske aktivnosti, ki so rezultirale v že več kot 25.000 prodanih vstopnicah v predprodaji, so potekale po planu
vse do odpovedi in prestavitve v december 2020. Zaradi nejasne situacije glede možne prisotnosti gledalcev na
prireditvi so bile aktivnosti omejene in preusmerjene v krepitev blagovne znamke Planica in virtualni ogled
svetovnega prvenstva.
Dogodki in slovesnosti
Otvoritvena in zaključna slovesnost ter podelitev medalj so bile zaradi COVID-19 ukrepov izpeljane zgolj v izteku
letalnice bratov Gorišek, čeprav je prvotni plan predvideval organizacijo navijaške cone in podelitvenega odra v
Kranjski Gori.
Finančna realizacija
Smučarski zvezi Slovenije je bila dodeljena organizacija prvenstva na FIS kongresu leta 2016 v Cancunu. Žal je
bilo prvenstvo en teden pred samim začetkom odpovedano zaradi COVID-19 pandemije, ki se je marca 2020
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razširila po celotni Evropi. Sama odpoved prireditve je pustila veliko finančni negotovost in za slab milijon izkazanih
stroškov. V dogovoru s predstavniki Mednarodne smučarske zveze FIS se je prvenstvo prestavilo na december
2020. Kljub obetavnemu poletju z majhnim številom COVID-19 okužb, se je situacija ponovno zaostrila jeseni 2020.
To pa je imelo tudi močan negativni vpliv na izvedbo prireditve.
Z veliko željo in trudom vseh vpletenih prvenstvo žal ni bilo izpeljano v finančnih okvirih, kot je bilo prvotno
zastavljeno. Upoštevati je potrebno, da je bila decembrska prireditev izpeljana brez gledalcev in VIP klubov, kar je
zmanjšalo prihodke za več kot 35%, kolikor zajema prodaja vstopnic, VIP vstopnic, izkupiček gostinske dejavnosti,
prodaja uradnih artiklov in podobno.
Tudi začasna razsvetljava letalnice, ki je bila nujna zaradi večernih tekmovanj in COVID-19 zaščitni ukrepi (zaščitna
sredstva, dodatne nastanitve zaradi mehurčka, testiranja) so predstavljali dodatne stroške, ki v prvotnem finančnem
načrtu sploh niso bili zajeti.
Na prihodkovni strani se je povečal prihodek s strani TV pravic. Večina sklenjenih sponzorstev v marcu 2020 se je
z aneksi k pogodbam prenesla v december 2020. Žal pa se je izkazalo, da prodaja sponzorskih paketov v tujini le
ni bila tako uspešna. Tako je bil izkupiček od sponzorstev celo manjši, kot pa za vsakoletni finale, ko je lastnik
marketinških pravic organizator sam.
Prihodki

Odhodki

Presežek odhodkov nad prihodki

1.870.600,00 EUR

2.043.811,00 EUR

-173.211,00 EUR

Za konec dodajmo, da bi bilo FIS svetovno prvenstvo v smučarskih poletih lahko dober preizkusni kamen pred
organizacijo FIS svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah 2023. Žal pa smo bili v danih razmerah lahko
predvsem zadovoljni, da smo uspeli dogodek vzorno izpeljati, omogočiti slovenskim tekmovalcem tekmovati na
domačih tleh in razglasiti svetovne prvake v smučarskih poletih z letnico 2020.
Poročilo je bilo s sklepom sprejeto na 4. seji OK Planica 2020, dne 2. junija 2021.
Tomaž Šušteršič
Generalni sekretar OK Planica
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