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ENzo SmrEKAr
Predsednik Smučarske zveze  

    Slovenije in OK Planica 

“Naslednje leto Planico čaka največji 
dogodek v zgodovini Republike Slo-
venije. FIS svetovno prvenstvo v nor-
dijskem smučanju bo Planico, Kran-
jsko Goro in Slovenijo predstavilo 
več kot 500.000.000 TV gledalcev 
po vsem svetu. Za dva tedna bomo 
postali središče svetovnega športa. 
Izjemno.”
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Urša Mišmaš, arhiv Nordijski center Planica, 
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Organizacijski komite Planica se vsem 
športnikom, sodelavcem in partnerjem 
zahvaljuje za neprecenljivo pomoč in njihov 
prispevek k izjemni vsebini revije.

In da ne pozabimo, želimo se zahvaliti našim 
navijačem in gledalcem za njihovo predanost 
in zvestobo. 

Zakon ste in Planica je edinstvena zaradi vas!

Copyright © 2022 OC Planica

ZIBELKA
SMUČARSKIH 
POLETOV
Ena	dolina,	dva	pomembna	mejnika	v	zgodovini	smučarskih	skokov.	Z	gotovostjo	lahko	trdimo,	
da	je	za	največji	premik	v	naši	miselnosti	kriva	dolina	pod	Poncami	–	misleč,	da	lahko	človek	leti	
na	smučeh.	Tu	sta	dve	legendi	prvič	v	zgodovini	skočili	prek	100	in	200	metrov.
 
FIS	svetovno	prvenstvo	v	nordijskem	smučanju	2023	 je	projekt	za	celotno	državo	 in	največji	
športni	dogodek	v	njeni	zgodovini.	

Organizacijo	je	prejela	Smučarska	zveza	Slovenije.
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PLANICA JE
DOLINA Z

DUŠO.

V I Z I J A

Pri nordijskih športih predstavljata Planica in 
Slovenija prvo misel oziroma »top of the mind« 
za športnike, organizacijske ekipe prvenstev, 
investitorje,	gledalce,	pokrovitelje.	

P O S L A N S T V O

Ustvarjati nove in diferencirane vrednote (iz-
delki, storitve, rešitve) na podlagi naravnih 
virov,	 obstoječe	 in	 bodoče	 športne	 in	 druge	
infrastrukture	 z	 namenom	dolgoročnega	 traj-
nostnega razvoja nordijskega športa in Slo-
venije	 (kot	 države)	 na	 področju	 športa,	 turi-
zma,	gospodarstva,	kulture	in	okolja.				
          
Posebna pozornost je namenjena mlajšim 
generacijam,	 našim	 bodočim	 športnim	 juna-
kom.		

V R E D N O T E 

•	 SPOŠTOVANJE
•	 SODELOVANJE
•	 INOVATIVNOST
•	 STRAST
•	 FAIR PLAY

E N A  D O L I N A ,
E N A  E K I P A



PrImoŽ roGLIČ
Foto: Jumbo V ISmA

tADEJ PoGAČAr
Foto: bobo

PEtrA mAJDIČ
Foto: bobo

ANŽE KoPItAr
Foto: mAtEJ mIŠ IČ

N A Š I 
V R H U N S K I
Š P O R T N I K I

NAVIJAMO ZA
VSAKOGAR

JANJA GArNbrEt
Foto: bobo
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VPRAŠALI SMO
JIH, KER PREPROSTO 
VEDO, KAJ POMENI 

SVETOVNO
PRVENSTVO.

Petra Majdič, nosilka bronaste 
olimpijske medalje v šprintu, Vanou-
ver 2010

»to prvenstvo je priložnost gen-
eracije za naše tekmovalce. Domač 
teren je prednost, poznaš ga, spodbu-
jajo te domači. So pa tudi izzivi kot so 
pričakovanja, medijski pritiski. A zago-
tovo je pri tem, da svetovno prvenstvo 
prihaja v Sloveniji, bistveno več

Janja Garnbret, olimpijska 
prvakinja v športnem plezanju, Tokio 
2020 in trikratna evropska prvakinja, 
Munchen 2022

 
»tekmovati na svetovnem prvenstvu 
je poseben privilegij in nagrada za 
vsakega športnika, velikokrat je 
to tekmovanje, na katerega misliš 
daljše obdobje in se nanj pripravljaš. 
Če pomislim, slovenski športniki res 
nimamo veliko priložnosti, da bi se 
za tako pomembna odličja borili na 
domačih tleh, zato moram priznati, da 
kar malce zavidam našim nordijskim 
smučarjem. Vem, da to sicer prinaša 
še dodaten pritisk, kar ni enostavno, 
a vsem želim, da to obrnejo v svoj 
prid in da jim to vlije še dodatnih moči 
za to, da jim uspe najboljši nastop v 
svojih karierah. Že zdaj stiskam pesti 
za vse in se veselim, da bo Planica 
v vsej lepoti, ki jo premore, končno 
gostila svetovno prvenstvo!«  

Primož Roglič, olimpijski prvak 
v kronometru, Tokio 2020, svetovni 
podprvak v kronometru Bergen 2017, 
trikratni zmagovalec kolesarske dirke 
po Španiji

  »Planica bo vedno imela posebno 
mesto v mojem življenju. Še ko sem 
skakal, sem prav v Planici z ekipo os-
vojil naslov mladinskega svetovnega 
prvaka na ekipni tekmi. tudi kot kole-
sar se zdaj rad odpeljem tja, od kar 
je nastal novi center še toliko raje. 
Skrajni čas je že bil, da tako lepa do-
lina gosti svetovno prvenstvo. tudi 
sam sem bil vesel, ko sem izvedel za 
to novico, in že zdaj držim pesti, da 
bo vse skupaj izgledalo tako, kot smo 
Slovenci navajeni – nepozabno!«

Tadej Pogačar, dvakratni zma-
govalec kolesarske Dirke po Franciji, 
nosilec bronaste medalje na cestni 
kolesarski dirki na olimpijskih igrah v 
Tokiu 2020

 
»Prepričan sem, da bo svetov-

no prvenstvo v Planici znova pravi 
športni praznik. Sam zelo uživam, ko 
tekmujem na slovenskih cestah, imeti 
tekmovanje takšnega nivoja, kot je

svetovno prvenstvo na domačih 
tleh, pa je zares nekaj enkratnega. Če 
mi bo čas dopuščal, si bom z veseljem 
ogledal kakšno tekmo, saj z veseljem 
spremljam nastope naših športnikov 
in športnic. upam, da bo prvenstvo, 
tako kot Dirka po Sloveniji, prineslo 
veliko dobrega za našo Slovenijo.«

pozitivnih stvari in to je res dobro! 
Spomnim se, ko smo po dolgem ob-
dobju svetovni pokal uspeli pripeljati 
na roglo, to je bil eden izmed bolj 
emocionalih trenutkov v moji karieri. S 
tem se nenazadnje pokloniš vsem, ki 
podpirajo ta šport, sam pa poskušaš 
opravičiti to delo, ga nadgraditi z re-
zultatom in to je potem lahko pika 
na i takšnemu dogodku. Našim tek-
movalcem v Planici želim veliko 
sproščenosti, velikega nasmeha, naj 
lebdijo na krilih vzpona nordijskega 
športa pri nas. Naj si na svoja ramena 
ne nalagajo velikega pritiska, pokažejo 
naj tisto, kar kažejo na treningih. Če si 
bodo naložili breme, da je to svetovno 
prvenstvo na domačih tleh, takšnega 
pritiska ne zdrži vsak. Želim jim pred-
vsem ogromno gledalcev, vsi bomo 
navijali za njih! to naj bo fantastično 
svetovno prvenstvo za nas, navijače 
in za tiste, ki bodo tekmovali!«

Anže Kopitar, dvakratni 
zmagovalec Stanleyjevega pokala z 
ekipo Los Angeles Kings 

»Planica je dolina nordijskega 
smučanja in skrajni čas je že bil, da 
gosti tudi svetovno prvenstvo v teh 
disciplinah. tudi z družino se rad 
odpravim tja na kakšen izlet, ko smo 
v Sloveniji, dolina ti ponuja veliko 
možnosti preživljanja prostega časa. 
Vem, da si vsi želijo nastopiti kar 
najbolje na svetovnem prvenstvu, 
sploh pred domačimi gledalci. Držim 
pesti, da se jim vse poklopi, kot se jim 
mora, in potem bomo zadovoljni vsi. 
Vsem tekmovalkam in tekmovalcem 
želim super nastope na svetovnem 
prvenstvu!«



S P E K T A K U L A R N I
D O G O D K I

POGUM, 
INOVACIJE
IN RAZVOJ

smučarski skoki, smučarski teki in 
nordijska kombinacija. Že zdaj služi kot 
vadbeni center za več reprezentanc in 
regijskih športnih klubov (v poletnem 
in zimskem času).

odlično sodelovanje z občino 
Kranjska Gora na področju nastanitve, 
logistike, stranskih dogodkov, okolja 
ter s sosednjo Koroško (Avstrija) in 
Furlanijo Julijsko krajino (Italija). 

V radiju 100 km imamo na voljo 
22.300 ležišč.
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Planica je sinonim za pogum, inovacije 
in razvoj. z več kot 40 svetovnimi 
rekordi je postala pravi magnet za 
obiskovalce iz celega sveta.  Iz 
majhnega kraja in doline je Planica 
postala prava svetovna senzacija in se 
čvrsto zasidrala na športni zemljevid 
največjih in najboljših organizatorjev 
tovrstnih športnih prireditev.

Nordijski center Planica je prostor, 
kjer mladi slovenski športniki trenirajo, 
da bodo postali naslednja generacija 
svetovnih prvakov. Ima vso potrebno 
športno infrastrukturo za tekmovanja 
v vseh treh disciplinah: 

DOBRO
SODELOVANJE

JE KLJUČ 
DO USPEHA!



O KO L J U  P R I J A Z E N 
D O G O D E K

07 08

T R A J N O S T

EKO ŠOLA
JE ZAKON!

Planica je del Triglavskega 
narodnega parka, edinega 
narodnega parka v Sloveniji, kjer je 
varstvo narave in sobivanje temeljni 
cilj. Naš cilj je ustvariti dogodek 
s skoraj nič odpadki z najnižjim 
možnim ogljičnim odtisom. 

M O B I L N O S T 

• Souporaba vozil.
• uporaba javnega prevoza & okolju prijazen prevoz.
• Peš v Planico (spodbujevalni programi).

E N E R G I J A 

• Samozadostnost.
• okolju prijazne rešitve za ogrevanje. 

P R O G R A M
S P R E M L J A N J A  M E R I T E V 
ogljični odtis dogodka Planica 2023 (destinacija, obiskovalci, športniki in
območje prireditve).

VSE AKTIVNOSTI BODO V SKLADU Z OKOLJSKIMI SMERNICAMI ZA 
TRAJNOSTNO SVETOVNO PRVENSTVO.

I Z O B R A Ž E VA N J E

• mladi okoljevarstvenik.
• Planica in otroci.
• Spodbujanje ustvarjalnosti, 

razmišljanja in izobraževanja 
mlade generacije o varovanju 
narave in sobivanju.

O D PA D K I

• Dogodek brez PEt-plastike.
• Program odpadne hrane in 

donacije.
• 3r – recycle, reuse and reduce 

(recikliraj, ponovno uporabi in 
zmanjšaj).

• upravljanje odstranjevanja 
odpadkov. 

Z E L E N I 
Š P O R T N I  D A N

ŠOLSKI NATEČAJ

Planica že desetletja sodeluje s 
šolami in poskuša vzbujati pri otrocih 
tudi občutek za pomen varovanja 
okolja v povezavi s športnimi dogodki 
v Planici.

Svetovno prvenstvo bo prelomnica 
tudi v tem pogledu. V sodelovanju 
z Eko šolo smo pripravili nagradni 
natečaj za učence od 6. do 9. razreda 
osnovne šole. 

otroci bodo za sodelovanje na 
natečaju zasnovali trajnostni športni 
dan, obisk planiškega Svetovnega 
prvenstva. Pri tem morajo upoštevati 
dana izhodišča, vezana na zavedanje 
o pomenu varovanja okolja.  

Ocenjevali bomo več vidikov:
• zmanjšanje ogljičnega odtisa,
• ravnanje z odpadki,
• vključevanje športnih aktivnosti v 

času obiska,
• vključevanje lokalnih skupnosti,
• gibanje v naravi.

Prijave na natečaj zbiramo do 13. januarja, 2023.

• kot predstavitev v ppt formatu ali kot videoposnetek poslan preko 
Wetransferja na info@ekosola.si, 

• ali kot plakat ali drugačen izdelek po pošti, na naslov Društvo DoVES – 
FEE SLoVENIA, Program Eko šola, zavrti 2, 1234 mengeš.

Nagradni izziv omogoča Smučarska zveza Slovenije, oK Planica.

Razredi ali skupine, ki bodo sodelovali, bodo brezplačno obiskali FIS Svetovno 
prvenstvo v Planici. Nagrajeni razred bo prejel trajnostni pokal, najboljši 
mentorji pa  VIP vstopnice za Finale svetovnega pokala v Planici.



U R A D N A
M A S K O T A

DEKLE
JE!
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VItA V DoLINI tAmAr
Foto: ALJAŽ PrIStoV

VITA ZNA OČARATI KJERKOLI SE POJAVI
 
Ko smo našo Vito prvič spoznali, je bila to ljubezen na prvi 
pogled. Da bo postala tako priljubljena, smo si lahko le 
želeli. Naša naloga je, da taka tudi ostane. Sčasoma bo 
dosegla tudi to, da jo bodo vsi poznali kot planiško čapljo. 
Do danes je bila že marsikaj, a imena in prisrčnosti ji ne 
more vzeti nihče. Vita je že pošteno ogreta za FIS svetovno 
prvenstvo v nordijskem smučanju, še bolj pa jo bodo ogreli 
prihajajoči dogodki, ki se jih z velikim veseljem udeležuje.

Srečali smo jo na vseh velikih dogodkih v Kranjski Gori in 
Planici, rada zahaja tudi v druge slovenske kraje in tudi 
v tujino jo vleče. Kam vse jo bo vodila pot v naslednjih 
mesecih, pa vam bo sporočala preko družbenih omrežij 
@planicanordic.

VITA, uradna maskota FIS 
Svetovnega prvenstva v nordijskem 
smučanju Planica 2023

Je dekle sijočega pogleda in z 
neverjetnim smislom za nordijske 
športe. Je postavna čaplja, ki zna teči 
in leteti in se neustrašno spopada z 
zimo. Ime je dobila zaradi izrednega 
veselja do življenja. Njeno daljše ime 
je Viktorija in skriva neizmerno željo 
po zmagovanju.

KDOR SE OBJEMA 
SLABO

NE MISLI!

VITINI
OBJEMI

N A  P O T I  D O 
2 0 2 3
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VItA NA SPArtAN tEKmoVANJu V PLANICI
Foto: ALJAŽ PrIStoV

VItA NA DoGoDKu GoNI PoNY
Foto: ALJAŽ PrIStoV



N A  P O T I 
D O  2 0 2 3
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NAJLEPŠE
JE V DRUŽBI 

OTROK!

VITA V SVOJEM 
DOMAČEM OKOLJU

12

RATEČE SO POSEBNA VASICA S 
PONOSNIMI GOSTITELJI 
SVETOVNEGA PRVENSTVA

 
V neposredni bližini Planice leži vasica rateče, na planoti 
pod tromejo Slovenije, Avstrije in Italije. obdana je z 
visokimi vrhovi Julijskih Alp na jugu in Karavankami na 
severu. Iz rateč se odcepita dve alpski dolini. Prva je 
Planica, ki se konča v tamarju pod Jalovcem, kjer izpod 
Ponc privre na dan prvi izvir Save Dolinke, slap Nadiža. 
Druga vodi do mangartskih ali belopeških jezer in se 
konča pod severno steno mangarta.

V ratečah so odkrili tudi rateški rokopis iz druge polovice 
14. stoletja. obisk vasice je obvezen del obiska Planice.

VItA NA VAŠKEm DNEVu V rAtEČAH
Foto: t IN ŠtEr

Promo EKIPA NA trIGLAV tEKu
Foto: urŠA mIŠmAŠ

VItA NA oVČArSKEm bALu NA zAtrNIKu
Foto: urŠA mIŠmAŠ

VItA NA oLImPIJSKEm FEStIVALu
Foto: ALJAŽ PrIStoV

VItA NA DoGoDKIH z mINI PLANICo
Foto: t IN ŠtEr

VItA NALJubLJANSKEm mArAtoNu
Foto: ALJAŽ PrIStoV

VItA NA PIKINEm FEStIVALu V VELENJu
Foto: t IN ŠtEr

VItA NA SrEČANJu NA tromEJI
Foto: t IN ŠtEr

VItA IN AKCIJA GrEmo V HrIbE
Foto: urŠA mIŠmAŠ



B O J A N ,
T I  K A R 
V P R A Š A J

DVA TEDNA 
PLANICE
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VPRAŠALI
SMO JU TISTO, 

KAR 
MORATE
VEDETI.

Aljoša Dolhar, vodja tek-
movanja v smučarskih skokih za 
moške

Smučarski skoki so predvsem zara-
di uspehov slovenskih skakalk in ska-
kalcev, pa tudi zaradi tradicije postali 
v Sloveniji zelo zelo priljubljeni. Kaj bo 
drugače na svetovnem prvenstvu?

mislim, da bo prvič drugače to, da bo 
vse skupaj veliko dlje časa trajalo, 
kot smo navajeni v Planici, tako da 
bodo imeli naši navijači možnost 
ogleda tekmovanj v veliko daljšem 
obdobju, pa več disciplin si bodo 
lahko istočasno ogledali, kar mislim, 
da je super.

Kako poteka delo vodje tekmovan-
ja?

začne se že veliko prej kot na samem 
tekmovanju, praktično se že kar nekaj 
časa pripravljamo na to svetovno 
prvenstvo, za sneg pa na srečo 
skrbi Nordijski center Planica, oni 
so odgovorni za to, smo pa seveda 
stalno v stiku in sodelujemo na tem 
področju.

Tradicija skokov v Sloveniji sega 
več kot 100 let nazaj. Prvi rekorder je 
postal Jože Pogačar, ki je pristal pri 
9 metrih leta 1921 v Bohinju. To je 
danes nekaj nepredstavljivega, am-
pak takrat je bil to rekord. Kaj je danes 
potrebno za rekord?

V principu se približno ve, stvari se 
morajo poklopiti, bistveni faktor je 
višina naleta, ki ga mora žirija pravilno 
izbrati za tiste pogoje, potem so sami 
pogoji, predvsem veter, in pa skakalcu 
mora uspeti idealen skok brez napak 
in potem je tudi rekord možen. 

Ana Dolhar, koordinatorka OK 
Planica 

Brez prostovoljcev si seveda 
največjega zimskega športnega 
dogodka, svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju ne moremo 
predstavljati. Srčni so, prijazni, vedno 
so pripravljeni pomagati. Kako po-
teka njihovo delo?

Če izhajam iz sebe, sem začela kot 
prostovoljka v Planici v 4. letniku 
srednje šole. takrat si me za pomoč 
prosil ti, bojan, delovala sem kot 
asistentka in se še danes spomnim, 
kako ponosna sem bila, ko sem prvič 
prišla v Planico s svojo akreditacijo. z 
žičnico sva se odpeljala v stolp, kjer je 
bila moja naloga dvigovanje telefona 
in to delo sem smrtno resno vzela. 
In vsa ta leta do danes sem ostala 
v Planici, si nabrala veliko novih 
prijateljev in izkušenj. Verjamem, 
da bodo to priložnost znali izkoristili 
tudi mnogi, ki si želijo sodelovati kot 
prostovoljci na SP 2023.

Če se jaz postavim v vlogo prosto-
voljca, se pravi, se obrnem nate. In 
potem mi ti poveš, kaj lahko kot pros-
tovoljec pričakujem.

Vsak sodelujoči bo prejel zimski 
komplet in tudi dve brezplačni vstopnici 
za ogled prireditve, organiziran bo 
tudi brezplačni prevoz iz Ljubljane 
v Planico, po koncu prvenstva bo 
tudi organizirana zabava za vse 
sodelujoče. Kar pa se mi zdi najbolj 
pomembno je, da si pridobiš enkratne 
izkušnje, da tudi vidiš organizacijo 
takega dogodka z druge strani in 
seveda, da postaneš del te skupnosti. 
Da se vsako leto vračaš v Planico.

Morajo prostovoljci imeti kakšne 
posebne veščine?

Posebnih veščin niti ni potrebno, 
vsi sodelujoči morajo biti starejši od 
16 let. ob prijavi so vsa področja 
sodelovanja tudi natančno opisana. 
biti moraš vesel, srčen in pripaden 
Planici. to je vse.

Kaj bi sporočila vsem tistim, ki 
bodo delo opravljali kot prostovoljci, 
pa seveda poleg tega, da je to en-
kratna priložnost, da so na največjem 
zimskem športnem dogodku v zgo-
dovini Slovenije. Verjetno posebno 
doživetje, čast in pa seveda tudi refer-
ence za naprej?

biti del največjega športnega 
dogodka v Planici je že samo po sebi 
res velika priložnost. Prijave so bile 
možne preko spletne strani www.
planica23.si, spletne prijave so se 
odprle s septembrom 2022 in zaprle 
z 31. oktobrom. odziv je bil izjemen.
Seveda pa vabimo vse, ki imajo še 
vedno kakršnakoli vprašanja, da 
nas pokličejo, mogoče se bo kakšno 
mesto za zamudnike še vedno 
našlo. Sem iskreno vesela vsakega 
posameznika, ki se je odločil biti del 
največje zgodbe v zgodovini Planice.

Svetovno prvenstvo poteka skoraj 
14 dni. Verjeten psihični pritisk na or-
ganizatorja je zato večji. Kako se sam 
soočaš s tem?

Na srečo ne bom sam, ne bom edini 
vodja tekmovanja, v skakalnem delu 
bomo trije, tako da si bomo v za 
nas treh tednih delo lepo razdelili in 
bo obremenitev za vsakega od nas 
nekoliko manjša.

Na kaj si še posebej pozoren pri 
pripravi na tekmovanje in kaj ti pred-
stavlja največji izziv?

Po navadi ti izziv predstavlja tisto, na 
kar nisi bil pripravljen. Sigurno pa nam 
velik izziv predstavlja vreme, ki ga ne 
moremo imeti pod kontrolo in se tudi 
težko nanj zelo natančno pripravimo. 
Lahko je to obilno sneženje ali pa 
tudi previsoke temperature. Ampak 
imamo izkušnje tudi za te težave, 
tako da mislim, da jih bomo uspešno 
obvladovali.

PROSTOVOLJCI SO SRCE 
TAKEGA DOGODKA

| Vprašanja zastavlja Bojan Makovec, prvi glas planiških spektaklov. |
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Že od nekdaj so v planiško zgodbo vključeni številni sodelavci, ki jih povezuje poseben odnos do največjega športnega 
slovenskega praznika, ki je postal del slovenske kulture. Del te tradicije bodo postali mnogi, ki tega do sedaj še niso imeli 
priložnost doživeti. Svetovno prvenstvo bo potekalo 11 dni na različnih športnih prizoriščih in z bogatim spremljevalnim 
programom. zaradi obsega tekmovanja, smo med nas povabili prostovoljce, ki bodo skupaj s planiškimi sodelavci 
poskrbeli za nemoten potek največjega športnega dogodka v zgodovini Slovenije.

Prijave smo odprli 13. septembra 2022 in prejeli 769 prijav, prijavilo se je 437 žensk in 332 moških. Veseli smo, da smo v 
le mesecu in pol po objavi razpisa dosegli cilj in hkrati počaščeni, da se nam pridružujejo ljudje, ki želijo biti del te velike 
in lepe zgodbe, na katero se organizacijski komite Planica pripravlja že od leta 2018. Vsi prijavljeni prostovoljci imajo 
veliko željo po sodelovanju, nekateri z izkušnjami, drugi bodo v tej vlogi prvič.

Prijavilo se je tudi 122 tujcev (80 žensk, 42 moških) iz 22-ih držav. to dokazuje, da smo tudi v svetu prepoznavni z 
dolgo tradicijo zimskih športnih dogodkov na najvišji ravni. 

za izbrane prostovoljce bomo organizirali informativna srečanja, kjer bodo prejeli podrobnejša navodila glede delovnih 
nalog v času pred in med Svetovnim prvenstvom. 

Vsem prijavljenim se zahvaljujemo za pripravljenost in se veselimo srečanja v Planici. 

SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ, MOJSTRANA 

P O D A R J A 	 V S T O P N I C E	
P L A N I Š K I M 	 P R O S T O V O L J C E M
V Slovenskem planinskem muzeju si podajata roke preteklost in sedanjost. bogata zbirka predmetov s pestro zgodovinsko 
pripovedjo, raznolikost fotografskega in arhivskega gradiva ter obsežna strokovna knjižnica vam nudijo vpogled v 
množičnost in pomembnost planinske dejavnosti v slovenskem prostoru. zbrane predmete, dokumente, fotografije, 
dogodke, pojave in pripovedi smo vtkali v zgodbo o zgodovinskem razvoju planinske dejavnosti na Slovenskem. z 
današnjim časom smo jo povezali s sodobnimi avdio-vizualnimi pripomočki in z zabavnimi dopolnitvami posameznih 
vsebinskih sklopov. uvodni film Svetlobe gora prikazuje lepote slovenske pokrajine in zbuja zavedanje o raznolikosti in 
bogastvu naravne, kulturne in zgodovinske dediščine našega vzpetega sveta. Film je hkrati tudi povabilo v muzej in naš 
gorski svet. razstava je delno prilagojena slepim in slabovidnim in jo dopolnjujemo s pestrim programom pedagoških 
delavnic, občasnimi razstavami in s številnimi dogodki. Stalno razstavo Slovenskega planinskega muzeja spremljajo 
občasne razstave, ki vsebinsko bogatijo obstoječo razstavo.

Virtualna doživetja
Doživite gore »v živo« kar v natikačih. V virtualni resničnosti lahko v trenutku skočite na trideset slovenskih vrhov, 
premagate triglavski greben ali se po jeklenici spustite z našega očaka!. Poletite tik nad najvišjimi slovenskimi vrhovi. 
Spustite se z vrha triglava in uživajte v dih jemajočih razgledih doline Vrata. Pristanite v Slovenskem planinskem muzeju 
in se prepustite muzejski pripovedi, ki jo boste doživeli med lastnim vzponom na goro. Ste že bili na rombonu? Kaj pa 
na ojstrici? Veste, kakšen pogled se ponuja s tromeje na Goričkem? razlogov, zakaj ne, je lahko nešteto ali pa samo 
eden. V Slovenskem planinskem muzeju je trideset slovenskih vrhov dostopnih vsakomur. V trenutku skočite z 
enega na drugega s pomočjo očal za navidezno resničnost in uživajte v razgledih 360-stopinjske prostorske fotografije.

Legendarni bivak II so člani podružnice turistovskega kluba Skala z Jesenic zgradili leta 1936 “na Jezerih” nad dolino 
Vrat oziroma pod rokavi. Konec leta 2015 je bil bivak preseljen v dolino, kjer zasluženi pokoj uživa umeščen na skalnjak 
na zelenici pred našim muzejem. Ker ohranjamo muzejski eksponat v vsej svoji povednosti, smo v sodelovanju z ekipo 
Enigmarium-a in s podporo lokalne skupnosti pod skalnjak umestili prostor, v katerem se skriva igrificirana pot doživetij. 
Ne gre za klasičen “escape room”, kjer nad igro bdijo moderatorji in ponastavljajo sobo, temveč za inovativen način 
prehajanja skozi igro, ki smo ga razvili posebej za ta projekt. 

D o b r o D o Š L I  D o m A .
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PLANICA BO TOKRAT 
DRUGAČNA,
KER JE TUDI
DOGODEK

DRUGAČEN.

Jure Ajdišek, logistika

Izkušnje zagotavljanja 
pravočasnega obiska športnih 
navdušencev do prizorišča so nep-
recenljive. In imate vi jih zagotovo 
veliko. Ampak vseeno, kaj je največji 
izziv in kako ste se tega lotili? 

Izziv ima dva vidika. Prvi je časovni, 
imamo 11 tekmovalnih dni, kar je 
velik zalogaj za ekipo. Drugi, še 
bolj zahteven pa je prostorski vidik. 
Sam Nordijski center bo prostorsko 
zaseden z drugo infrastrukturo, 
transportnimi vozili in začasnimi 
objekti. običajni parkirni prostori 
tokrat ne bodo na voljo. temu je bilo 
treba prilagoditi celotno načrtovanje 
dostopov in parkirnih prostorov. S 
pripravami smo začeli že leta 2018, ko 
smo dobili kandidaturo. Posluževali 
smo se dobrih praks iz tujine, 
sodelovanja z državnimi institucijami, 
z lokalno skupnostjo in lastnih bogatih 
izkušenj. 

obiskovalce bomo o tem obveščali 
in jih prosimo, da to sprejmejo kot 
nujno tako z vidika trajnosti kot z 
vidika logistike. tokrat bo pravzaprav 
prav zabavno iti peš v Planico iz 
Kranjske Gore ali Ledin, nenazadnje 
bo poskrbljeno za nemalo zabave tudi 
izven Nordijskega centra.

Vsakega izmed nas zanima samo 
eno. Kje bom lahko parkiral? Imate 
morda že odgovor na to vprašanje?

V sami Planici parkirnih mest ne bo. 
Alternativne rešitve pa smo kljub 
temu našli v začasnih parkirnih 
površinah, poleg tistih, ki jih ima v 
upravljanju občina Kranjska Gora. ta 
začasna parkirišča bodo na travnatih 
površinah na relaciji Kranjska Gora – 
rateče, glavno avtobusno vozlišče pa 
bo v Kranjski Gori, v bližini policijske 
postaje. Seveda bodo na voljo tudi 
brezplačni krožni prevozi, kot je v 
Planici že običaj.

Miha Lesjak, trajnostni razvoj 

Planica leži ob TNP, kjer je varstvo 
narave temeljni cilj. Naš cilj glede 
ravnanja z odpadki je zelo visok. 
Kako boste motivirali obiskovalce 
svetovnega prvenstva, da skupaj ust-
varimo dogodek, ki bo tudi trajnostni 
vzor?

trajnost v Sloveniji in na sploh postaja 
zelo pomembna zgodba. zadnja 
leta je v Planici velik poudarek na 
trajnostni mobilnosti, zmanjševanju 
odpadkov in recikliranju, predvsem je 
pomembna tudi ustrezna komunikacija 
in ozaveščanje javnosti. Ključni 
ukrepi bodo vezani na preprečevanje 
plastike za enkratno uporabo, kar 
postaja tudi zakonsko opredeljeno za 
take dogodke.

Skupaj s partnerjem Stora Enso 
ste pripravili tudi program ravnanja z 
odpadki. Kako boste motivirali obis-
kovalce, da ustvarimo dogodek brez 
plastike?

zelo pomembna bo komunikacija 
z obiskovalci in tudi športniki. z 
aluminijastimi, bio-razgradljivimi in 
podobnimi materiali bomo lahko 
uspešno nadomestili uporabo plastike 
za enkratno uporabo. Poseben 
poudarek bo na zmanjševanju 
odpadkov na sploh in na reciklaži, 
zlasti pa na zmanjševanju odpadne 
hrane in s tem tudi zmanjševanju 
ogljičnega odtisa. Preprosto si želimo 
zelene Planice.

Mladi okoljevarstveniki nas vedno 
presenetijo s svojimi nadebudnimi 
idejami in projekti, kako ohraniti naš 
planet čist in zdrav za prihodnje 
generacije. Kako jih boste vključili v 
največji športni zimski spektakel v 
zgodovini Slovenije?

mlade moramo odnosa do okolja 
naučiti. mnogi trajnost danes razumejo 
celo boljše kot starejši. Povezali smo 
se z organizacijo EKo šola. Gre za 
poseben izziv »Kako postati okolju 
prijazen navijač«. 

otroci bodo morali razmišljati o tem, 
kako trajnostno priti do Planice (javni 
prevozi, peš v Planico), kako se 
obnašati v Planici, da bo odpadkov 
čim manj. S tem bodo tudi mladi lahko 
postavljali neke nove smernice za 
bodoče generacije ali celo za starejše 
od sebe. začeli smo že deset let nazaj 
in tu se ne smemo se ustavljati.

Kako lahko vsak od nas prispeva 
k varovanju okolja in doprinese k 
doseganju zastavljenih ciljev? 

Ključno je, da smo vsak dan trajnostni. 
Ima pa lahko spektakel, ki se bo 
zgodil v Planici 2023, tudi posebno 
komunikacijsko moč za množice. 
Sledenje trajnosti na tako velikih 
dogodkih je zagotovo tudi lep vzorec, 
ki ga lahko posameznik odnese 
domov.

Kako poteka načrtovanje logističnih 
poti? Kako pri tem sodelujete z občino 
Kranjska Gora? 

Cilj je čim bolj optimalno razporediti 
prostor, ki je na voljo. Planica je 
zaprta dolina, prostora ni veliko, 
veliko bo tudi spremljevalnega 
osebja in ekip iz kar treh panog, tako 
deklet kot fantov. Ko dodamo še 
obiskovalce, je potrebno zelo dobro 
načrtovanje prometnih in peš tokov 
prihajanja v dolino in odhajanja iz nje. 
zagotoviti je potrebno tudi varnost za 
vse. za obiskovalce je tudi ključno, 
da bo gibanje po prizorišču čim bolj 
enostavno. Sodelovanje z občino in 
lokalno skupnostjo je odlično.

Kako bo z vstopnimi točkami v 
našo lepo dolino? Na kaj morajo biti 
obiskovalci še posebej pozorni?

Glavna vstopna točka bo na Ledinah, 
to je ob krožišču pri ratečah. Prometa, 
z izjemo tekmovalnih in tehničnih 
služb, od tam naprej ne bo. 

ŽELIMO SI
ZELENE PLANICE

| Vprašanja zastavlja Bojan Makovec, prvi glas planiških spektaklov. |
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Nataša Albreht, promocija in 
celostna podoba dogodka

Sama podoba svetovnega prvenst-
va bo drugačna, kako zelo drugačna? 

zelo drugačna. Že zelo dolgo smo 
se zavedali, da je čas za korenite 
spremembe podobe Planice. Novo 
podobo smo začeli graditi takoj po 
dobljeni kandidaturi. Postavili smo si 
nove temelje, veliko smo razmišljali o 
tem, kako v celoto zapakirati podobo 
slovenskega športa, panožne zveze 
in s čim postaviti piko na i. zelo kmalu 
smo izločili vse možne razpoznavne 
znake nordijskih športov, ker je bilo 
vse že prevečkrat videno. Enotni smo 
si bili, da je vse, kar potrebujemo, res 
močna PLANICA, ki bo preživela tudi 
po letu 2023. Iz samega logotipa smo 
enkrat za vselej izbrisali čaplje, ki so 
se pojavljale v preveč izpeljankah in 
barvah in so bile zadnja leta že kar 
malce zlorabljene tudi s strani mnogih, 
ki so si radi sposodili podobo Planice.

Nekateri dogodki so bili v sodelovanju 
z NC Planica (Gremo v hribe, Junaki 3. 
nadstropja, srečanje Pošte Slovenija) 
in turizmom Kranjska Gora (Goni 
Pony, Spartan race, Julian Alps trail) 
ter tD rateče (Vaški dan, Srečanje 
na tromeji), drugi v sklopu velikih 
dogodkov, kot so triglav tek v Kranju, 
Pikin festival v Velenju in mnogi drugi. 
Do začetka SP bo takih dogodkov še 
zelo veliko, tudi onkraj meja, v času 
svetovnega pokala in ne pozabimo na 
Silvestersko turnejo, ki jo gosti Ljubno 
ob Savinji, tudi tja pridemo.

Kaj obiskovalce najbolj zanima o 
Planici 2023? 

Največji magnet so še vedno domači 
tekmovalci, ki se nam na nekaterih 
dogodkih pridružijo. So tudi zelo 
aktivni, skupaj z njimi vedno izpeljemo 
zabavna tekmovanja in nagradne 
igre. obiskovalce tudi zelo zanima 
kdaj in kje lahko kupijo uradne izdelke 
Svetovnega prvenstva, včasih bi 
nas najraje slekli in odnesli naša 
promocijska oblačila.

Nuša Rakovec Tepeš, 
marketing in sponzorstva 

Kako je potekal izbor maskote? 

Pri izbiri smo iskali podobo, ki 
spominja na Planico, in čaplja je 
bila vedno povezana s planiškim 
praznikom, dolgo časa je bila sestavni 
del planiškega logotipa. Iskali smo lik, 
ki zna leteti in teči. tako kot bodo to 
počeli naši tekmovalci na Svetovnem 
prvenstvu. 

Slovenija je poznana po navijaških 
rekvizitih na športnih tekmovanjih. 
Kaj so tipični slovenski navijaški 
rekviziti? 

Slovenci smo zelo navijaški narod. 
Največkrat se odpravimo na take 
dogodke z zastavami, raglja je tipični 
navijaški rekvizit. Poleg tega so tu 
številni promocijski izdelki od majic, 
kap, šalov, nahrbtnikov. 

Ali se bodo obiskovalci lahko že 
prej opremili in prišli pripravljeni? Bo 
na voljo prodaja navijaških artiklov 
na uradni spletni strani svetovnega 
prvenstva? 

Na voljo je spletna prodaja in prav 
tako bodo vsi uradni izdelki na voljo v 
večjih trgovinah in na prizorišču v času 
dogodka. zagotovo pa bo največja 
atrakcija plišasta Vita, maskota 
Svetovnega prvenstva v nordijskem 
smučanju 2023.

Zakaj je VITA maskota Planica 
2023? 

zelo preprosto. Ker zna teči in leteti. 

* Logotip Nordijskega centra Planica ni 
logotip planiških spektaklov, zato tudi logotip 
Nordijskega	 centra	 ni	 enak	 logotipu	 največjih	
tekmovanj,	ki	se	odvijajo	pod	Poncami.	Planiške	
dogodke	organizira	OK	Planica	pod	okriljem	SZS	
v NC Planica, ki pa skrbi za pripravo tekmovalnih 
prizorišč.	 Gre	 predvsem	 za	 tesno	 sodelovanje	
dveh	partnerjev.

Logotip Svetovnega prvenstva je zaščitena 
blagovna znamka, njena uporaba pa dovoljena 
zgolj s soglasjem organizatorja, Smučarske 
zveze Slovenija in Infronta, kot lastnika 
medijskih pravic. 

to pa ne pomeni, da čaplje, tako 
razpoznavne ikone planiških poletov 
ne bo več. Čaplja se je prelevila v 
maskoto Svetovnega prvenstva, v 
čapljo Vito. Vsi ostali poskusi vloge 
maskote so bili tako slabi in brez 
zgodbe, da je z lahkoto premagala 
vso konkurenco. 
Iz vsega povedanega, lahko razkrijem, 
da bo podoba Planice v času SP 
pretežno modra in zelena. Da bo 
zelena simbol smučarskega teka, 
modra pa simbol smučarskih skokov. 
In da bo vse skupaj zelo čistih linij in 
elegantno. In tako bo ostalo tudi po 
Svetovnem prvenstvu. Planica si je to 
preobrazbo zaslužila. Končno lahko 
govorimo o blagovni znamki *.

VITA je zaščitni znak svetovnega 
prvenstva Planica 2023. Na kakšnih 
dogodkih pred SP jo lahko srečamo? 
Kako jih izbirate? 

Vita je do konca novembra obiskala 
že več kot 15 različnih dogodkov, na 
katere so nas povabili. 

PROMOCIJSKI IZDELKI
IN VITINE SKRIVNOSTI  

| Vprašanja zastavlja Bojan Makovec, prvi glas planiških spektaklov. |

zanima jih seveda tudi program, cene 
vstopnic in kakšna bo Planica v času 
SP. Naša naloga pa je, da jim dogodek 
približamo do takšne mere, da bodo 
razumeli veličino tega dogodka in 
zakaj govorimo o največjem športnem 
dogodku v zgodovini samostojne 
Slovenije. 

Kaj načrtujete v naslednjih mes-
ecih?

Naslednji meseci bodo hudo naporni, 
ampak za to smo se borili. Pred 
nami je realizacija vseh zastavljenih 
ciljev. Predvsem si želimo, da bomo 
na koncu zadovoljni vsi, tekmovalci, 
obiskovalci, prostovoljci, lokalna 
skupnost in mi kot organizatorji. In 
prav nič ne dvomim, da nam bo to tudi 
uspelo. Planica si to zasluži in zmore.

NAtAŠA ALbrEHt
Foto: bobo

NuŠA rAKoVEC tEPEŠ
Foto: bobo
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Blaž Veber, Turizem Kranjska 
Gora

Planico bo leta 2023 spremljal ves 
svet, bo center športnega sveta. Kako 
se v Kranjski Gori pripravljate na ta 
športni spektakel?

moram reči, da je čas od pridobitve 
kandidature do danes hitreje minil, kot 
smo si nekako vsi želeli. V vsem tem 
času so se določena dela in obveznosti 
v bistvu že izvajala. Prihajamo v 
ciljni šprint. zagotovo bomo naredili 
vse kar znamo in kar smo se naučili 
iz preteklih dogodkov. res komaj 
čakam, da se bo začelo opažati tudi 
vse tisto, kar se sedaj dela v ozadju, 
pa se še ne vidi. zelo si želimo čim 
prej zagotoviti pogoje za zapolnitev 
turističnih kapacitet. Kranjska Gora 
bo, po nekih optimističnih podatkih, 
gostila v tem obdobju tudi do 350, 
400.000 obiskovalcev. Pričakujemo, 
da bo v Kranjski Gori nastanjenih 
okrog 8,000 gostov.

zavedati se moramo, da bo Kranjska 
Gora kot vas zaprta, torej bo 
potrebno zagotoviti dostope do pošte, 
zdravstvenega doma in tako naprej.
V turizmu Kranjska Gora se še 
prav posebej pripravljamo tudi na 
spremljevalne dogodke. to je v bistvu 
tisti naš glavni fokus. Planica je pač 
veselica in tu obiskovalcev ne smemo 
razočarati.

Kaj pomeni takšna prireditev tudi za 
prihodnji razvoj turizma?

Lahko rečem, da se je zaradi 
prihajajočega svetovnega prvenstva 
samo povpraševanje po destinaciji 
izredno povečalo. Po koncu planiškega 
finala marca letos se povpraševanje 
ni umirilo, kot je bilo to običajno, je 
konstantno in to nas res navdušuje. 
Če nam bo še vreme šlo na roko in 
ne bo omejitev, ki smo jih bili deležni 
zadnji dve zimi, lahko pričakujemo 
enega najboljših svetovnih prvenstev 
v nordijskem smučanju.

Sodelovanje z lokalno skupnostjo, to 
je sodelovanje lokalne skupnosti z 
organizatorjem, je izjemnega pomena, 
predvsem pa za tako velik športni 
dogodek tako velikih razsežnosti, kot 
je svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju. Verjetno so stvari, ki se jih 
na Turizmu veselite, česa pa vas je 
mogoče tudi strah?

Nikoli ne moreš biti povsem prepričan, 
da bo šlo vse gladko, ker žal nikoli 
ne gre. Lokalna skupnost je tista, 
ki tukaj živi pred prvenstvom, med 
prvenstvom in tudi po prvenstvu. 
Verjamem, da bomo zagotovili vse, da 
ne bo boleče za nas občane, ki tukaj 
živimo. temu so namenjene mnoge 
razprave in sleherna dobra pobuda 
je dobrodošla. Ker ko se bo oktobra 
začela postavljati galeja v Nordijskem 
centru, ko se bodo podpisale pogodbe, 
bo tukaj, lahko rečem, kar precej manj 
manevrskega prostora. 

| Vprašanja zastavlja Bojan Makovec, prvi glas planiških spektaklov. |

SE VIDIMO
FEBRUARJA! 

KRANJSKA GORA JE 
PRIPRAVLJENA!

SLOVESNOSTI 
IN ZABAVA

K R A N J S K A	
G O R A

Kranjska Gora je destinacija zimskih športov in aktivnosti 
na prostem v objemu Julijskih Alp. Doživetij, ki jih 
želite preizkusiti tudi sami, je na pretek, od aktivnega 
preživljanja počitnic, do mirnega odkrivanja naravne in 
kulturne dediščine. V zimskem času lahko uživate na 
snegu v nešteto aktivnostih, od teka na smučeh, drsanja, 
krpljanja, lednega plezanja, turnega smučanja do alpskega 
smučanja. Večina Slovencev prve smučarske zavoje 
naredi prav v Kranjski Gori. zato se ne gre čuditi, da je 
Kranjska Gora že desetletja gostiteljica dveh največjih 
zimskih športnih prireditev v Sloveniji, ki sta močno 
prispevali k razvoju turizma v Kranjski Gori. 

Vsakič, ko Planica gosti najboljše nordijske športnike na 
svetu, kraj diha kot eno, vas se odene v barve Planice in 
povsod je čutiti vznesenost ter navijaško energijo. tako kot 
za organizatorje je tudi za destinacijo so-organizacija

tako prestižnega dogodka kot je FIS svetovno prvenstvo 
v nordijskem smučanju edinstvena priložnost za še večjo 
prepoznavnost destinacije.

Kranjska Gora bo v času Svetovnega prvenstva tudi 
prizorišče otvoritvene slovesnosti in svečanih večernih 
podelitev odličij novim svetovnim prvakom v smučarskih 
skokih, teku na smučeh in v nordijski kombinaciji. 
Pozdravili bomo lahko kar 24 novih svetovnih prvakov in 
še dvakrat toliko prejemnikov srebrnih in bronastih odličij. 
Verjamemo, da bodo številni dogodki, ki bodo potekali 
vzporedno s tekmovalnim programom in se bodo zvrstili na 
različnih prizoriščih, prav tako velik magnet za obiskovalce. 
Pričakujemo lahko številne glasbene nastope, bogato 
gostinsko ponudbo in edinstveno priložnost pozdraviti tudi 
tekmovalce iz bolj eksotičnih dežel.

bLAŽ VEbEr
Foto: oK PLANICA
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PLANICA Z OKOLICO BO 
ZASIJALA KOT ŠE NIKOLI 

P R I Z O R I Š Č E

Predstavljamo vam najlepše prizorišče v zgodovini svetovnih prvenstev v nordijskem smučanju. Več kot leto dni je 
Smučarska zveza Slovenije v tesnem sodelovanju z mednarodno smučarsko zvezo, vodji tekmovanj, strokovnjaki in 
ostalimi partnerji snovala inovativne rešitve in oblikovala pogoje, da bo FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 
nepozabna izkušnja za sodelujoče, medije in seveda obiskovalce. 

tekmovalno prizorišče je umeščeno v športni raj pod Poncami s čudovitim pogledom na Julijske Alpe. boje za odličja 
bomo tukaj spremljali deset tekmovalnih dni, slovesnosti ob podelitvah pa bodo potekale na prireditvenem prostoru 
“Planica Nordijski park” v centru Kranjske Gore. Slavnostna otvoritev se bo začela 21. februarja 2023 ob 20.23, za 
številne obiskovalce pa pripravljamo tudi spremljevalni program.

ob športnikih, ki jim zagotavljamo najboljše tekmovalne pogoje za osvajanje odličij, smo posebno pozornost namenili 
tudi obiskovalcem, ki jih že nestrpno pričakujemo. Namestitvene kapacitete v Kranjski Gori bodo namenjene prav njim, 
kjer se bo odvijal tudi družabni del svetovnega prvenstva.
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ZELENA 
LUČ

F I S

Septembra je Planico obiskala visoka delegacija mednarodne smučarske zveze FIS, ki je opravila zaključno inšpekcijo.  

zaključna inšpekcija je zelo pomemben mejnik za oK Planica in ekipa ga je uspešno opravila. Pet let tesnega sodelovanja 
z mednarodno smučarsko zvezo FIS, športnimi ekipami, mediji in drugimi deležniki, se je izkazalo za izjemno uspešno, 
vrhunskim športnikom v nordijskih disciplinah bodo zagotovljeni najboljši pogoji. 

Michel Vion, generalni sekretar Mednarodne smučarske zveze FIS, je oK Planica izrazil priznanje: 
»trdo delo petih let se je obrestovalo. Poskrbeli ste za vsako podrobnost in ste več kot pripravljeni za zgodovinsko 
svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo v Sloveniji potekalo prvič v zgodovini.”

oK Planica je zelo predana programu prenosu znanja med organizatorji svetovnih prvenstev. zato se je srečanja 
udeležila tudi delegacija iz trondheima, ki bo gostitelj naslednjega svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, leta 
2025.

PLANICA JE 
PRIPRAVLJENA.

DRŽIMO PESTI, DA BO 
PRIPRAVLJENA 

TUDI ZIMA.

tEKAŠKI StADIoN NC PLANICA
VIzuAL IzACIJA
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TEKMOVANJA, GLASBENI 
DOGODKI IN PODELITVE

SLAVNoStNI DoGoDEK ob zAČEtKu ProDAJE 
Foto: bobo

S posebno slovesnostjo v Planici 
se je septembra uradno pričela 
prodaja večdnevnih vstopnic za FIS 
svetovno prvenstvo v nordijskem 
smučanju Planica 2023. Slovesnosti 
v Planici so se udeležili tudi članice 
in člani slovenske reprezentance v 
smučarskih skokih. 

Enzo Smrekar, predsednik Smučarske 
zveze Slovenija in oK Planica, je ob 
slavnostnem pričetku predprodaje 
večdnevnih vstopnic za svetovno 
prvenstvo dejal, da je Slovenija znova 
pokazala, da znamo in zmoremo 
gostiti športna tekmovanja na 
najvišjem nivoju.

Slovesnost je potekala v osrednjem 
objektu v Planici. tradicionalne 
slovenske jedi “taste Slovenia” 
so dale poudarek na predstavitvi 
raznolikosti pokrajin Slovenije s 
sezonskimi in lokalnimi sestavinami 
na pristen in izviren način.

Naj navedemo dva primera
V soboto, 25. februarja 2023 se 
program pričenja že ob 10. uri zjutraj. 
Na sporedu bo prvi del tekme v nordijski 
kombinaciji na srednji napravi, 
tekaški del se bo začel ob 15.30 uri. 
ob 14. uri se bodo za odličja merile 
tekačice na smučeh v skiatlonu, dva 
kompleta medalj pa bosta podeljena 
v smučarskih skokih z ekipno tekmo 
za skakalke in posamično tekmo na 
srednji skakalnici za skakalce. Dan 
se zaključi v Kranjski Gori, kjer bo v 
Nordijskem parku, ob 20.23 potekala 
podelitev odličij.

V sredo, 1. marca 2023, se program 
prične ob 11. uri z ekipno preizkušnjo 
v nordijski kombinaciji. ob 12.30 uri 
bodo na delu tekačice na smučeh, 
ob 17.30 pa se bo dogajanje preselilo 
na bloudkovo velikanko, kjer se bodo 
za odličja merile smučarke skakalke. 
zvečer bo v Planica Nordijskem 
parku, v Kranjski Gori, ob 20.23 
podelitev odličij.

otroci do šest let si bodo lahko 
tekme svetovnega prvenstva ogledali 
brezplačno, za otroke med 7 in 14 let 
pa bo veljal 50 odstotni popust.

zanimanje za največji športni dogodek 
v zgodovini republike Slovenije pa je 
že sedaj izjemno.

Dogodka so se udeležili tudi 
predstavniki mednarodne smučarske 
zveze FIS in več kot 50 predstavnikov 
tujih medijev iz Evrope in sveta, ki 
so Planico obiskali v sklopu srečanja 
združenja Forum Nordicum. 

V novembru se je uradno pričela 
tudi prodaja dnevnih vstopnic.

Cene vstopnic se gibljejo od 15 do 64 
Eur za stojišča. Navijači bodo lahko 
spremljali najmanj dve tekmi na dan, 
bogat glasbeni program in številne 
dogodke na različnih prizoriščih. 
Spektakli bodo tudi podelitve odličij v 
Nordijskem parku v Kranjski Gori, na 
t.i. medal plaza, kjer bo 21. februarja 
2023 potekala tudi otvoritvena 
slovesnost.

Obisk slehernega tekmovalnega 
dne je zastavljen tako, da si bodo 
obiskovalci v enem dnevu lahko 
ogledali več športnih panog.

toKrAt bo PLANICA zASIJALA Kot ŠE NIKoLI
Foto: bobo

KAJ VSE VKLJUČUJE 
DNEVNA VSTOPNICA

V S T O P N I C E

DobroDoŠLI DomA
Foto: bobo

tomAŽ ŠuŠtErŠIČ, Generalni  sekretar oK Planica
Foto: oK PLANICA



Ponedeljek, 
27. FEbruAr
    Prost dan

torek, 
28. FEbruArY 12.30 tek na smučeh Posamično, prosto  Ženske 10 km
   18.30 Smučarski skoki Kvalifikacije posamično   Ženske HS 138

Sreda, 
1. mArEC  11.00 Nord. kombinacija Ekipna tekma   moški HS 138
   15.10 Nord. kombinacija Ekipna tekma   moški 4 x 5 km
   12.30 tek na smučeh Posamično, prosto  moški 15 km
   17.30 Smučarski skoki Posamična tekma  Ženske HS 138
   20.23 Podelitev odličij 
    Planica Nordijski park, Kranjska Gora 

Četrtek, 
2. mArEC  12.30 tek na smučeh  Štafeta, klasika, prosto  Ženske 4 x 5 km
   17.30 Smučarski skoki Kvalifikacije posamično   moški HS 138

Petek, 
3. mArEC  12.30 tek na smučeh  Štafeta, klasika, prosto  moški 4 x 10 km
   17.30 Smučarski skoki Posamična tekma  moški HS 138
   20.23 Podelitev odličij 
    Planica Nordijski park, Kranjska Gora

Sobota, 
4. mArEC  10.30 Nord. kombinacija  Gundersen posamično  moški HS 138    

   15.00 Nord. kombinacija  Gundersen posamično  moški 10 km
   12.00 tek na smučeh Skupinski štart, klasika  Ženske 30 km
   16.30 Smučarski skoki Ekipna tekma   moški HS 138
   20.23 Podelitev odličij 
    Planica Nordijski park, Kranjska Gora

Nedelja, 
5. mArEC  12.00 tek na smučeh Skupinski štart, klasika  moški 50 km

    Po zaključku   Podelitev odličij in zaključna slovesnost
    tekmovanja  Planica - tekaški stadion 

F I S  S V E T O V N O  P R V E N S T V O  V  N O R D I J S K E M  S M U Č A N J U

T E D E N  1  |  2 1 .  f e b r u a r  -  2 6 .  f e b r u a r  2 0 2 3

F I S  S V E T O V N O  P R V E N S T V O  V  N O R D I J S K E M  S M U Č A N J U

T E D E N  2  |  2 7 .  f e b r u a r  -  5 .  m a r e c  2 0 2 3

T E K M O VA L N I  P R O G R A M  I N  S L O V E S N O S T I T E K M O VA L N I  P R O G R A M  I N  S L O V E S N O S T I

torek, 
21. FEbruAr
    20:23   Otvoritvena slovesnost
       Planica Nordijski park Kranjska Gora

Sreda, 
22. FEbruAr 12.00 tek na smučeh Kvalifikacije, prosto  Ženske 5 km
   13.30 tek na smučeh Kvalifikacije, prosto  moški 10 km
   16.30 Smučarski skoki Kvalifikacije posamično   Ženske HS 100

Četrtek,
23. FEbruAr 12.00 tek na smučeh  Sprint kvalifikacije, klasika Ženske / moški    

   14.30 tek na smučeh  Sprint finale, klasika   Ženske / moški
   17.00 Smučarski skoki Posamična tekma  Ženske HS 100

Petek, 
24. FEbruAr 11.30 Nord. kombinacija Gundersen posamično  Ženske HS 100
   14.15 Nord. kombinacija Gundersen posamično  Ženske 5 km
   15.30 tek na smučeh Skiatlon    moški 15 / 15 km
   17.45 Smučarski skoki Kvalifikacije posamično  moški HS 100
   20.23 Podelitev odličij 
    Planica Nordijski park, Kranjska Gora

Sobota, 
25. FEbruAr 10.00 Nord. kombinacija  Gundersen posamično  moški HS 100
   15.30 Nord. kombinacija  Gundersen posamično  moški 10 km
   14.00 tek na smučeh  Skiatlon    Ženske 7,5 / 7,5 km
   12.15 Smučarski skoki Ekipna tekma   Ženske HS 100
   17.00 Smučarski skoki Posamična tekma   moški HS 100
   20.23 Podelitev odličij 
    Planica Nordijski park, Kranjska Gora

Nedelja, 
26. FEbruAr 10.30 Nord. kombinacija mešana ekipna tekma  HS 100 
   15.00 Nord. kombinacija mešana ekipna tekma  m 2x 5 km / Ž 2x 2,5 km
   11.30 tek na smučeh  Ekipni sprint kvalifikacije, prosto Ženske / moški    

   13.30 tek na smučeh  Ekipni sprint finale, prosto Ženske / moški    
   17.00 Smučarski skoki mešana ekipna tekma  HS 100

   20.23 Podelitev odličij 
    Planica Nordijski park, Kranjska Gora27 28



CEN IK 	VELJA	OD 	 21 . 	 SEPTEMBRA	 2022 CEN IK 	VELJA	OD 	 1 . 	NOVEMBRA	 2022

F I S  S V E T O V N O  P R V E N S T V O  V  N O R D I J S K E M  S M U Č A N J U

C E N I K  |  V E Č D N E V N E  V S T O P N I C E

F I S  S V E T O V N O  P R V E N S T V O  V  N O R D I J S K E M  S M U Č A N J U

C E N I K  |  D N E V N E  V S T O P N I C E

Cene so zagotovljene za omejeno količino vstopnic. Šteje nakup, ki je zaključen pred drugim kupcem. 
Cene so izražene v evrih (EUR) in vključujejo DDV. Vstopnice niso prenosljive. 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe in/ali prilagoditve cen vstopnic ter programa prvenstva.

** Invalidne osebe - prosimo, obrnite se na OK Planica.

*** Omogoča vstop v osrednji VIP šotor (z zagotovljenim sediščem) + stojišče na VIP tribuni + vstop na VIP pogostitev ob skakalnici 
(stojišče na odprtem prostoru). Posebni prevozi bodo na voljo imetnikom VIP vstopnic.

EUR
490,00 €
215,00 €
162,00 €
215,00 €

EUR
615,00 €
270,00 €
210,00 €
268,00 €

EUR
735,00 €
325,00 €
245,00 €
322,00 €

Popust
100%
50%

100%

EUR
2.990,00 €
1.350,00 €

900,00 €
1.310,00 €

Popust
100%
25%

REDNE VSTOPNICE - STOJIŠČA*
Vstopnica prvenstva     11 tekmovalnih dni / 22. feb. - 5. mar.
Večdnevna vstopnica zELENA    4 tekmovalni dnevi / 23. - 26. feb.
Večdnevna vstopnica SIVA    3 tekmovalni dnevi / 28. feb. - 2. mar.
Večdnevna vstopnica moDrA    4 tekmovalni dnevi / 2. - 5. mar.

REDNE VSTOPNICE - STOJIŠČA NA TRIBUNI*
Vstopnica prvenstva     11 tekmovalnih dni / 22. feb. - 5. mar.
Večdnevna vstopnica zELENA    4 tekmovani dnevi / 23. - 26. feb.
Večdnevna vstopnica SIVA    3 tekmovalni dnevi / 28. feb. - 2. mar.
Večdnevna vstopnica moDrA    4 tekmovalni dnevi / 2. - 5. mar.

REDNE VSTOPNICE - SEDIŠČA NA TRIBUNI*
Vstopnica prvenstva     11 tekmovalnih dni / 22. feb. - 5. mar.
Večdnevna vstopnica zELENA    4 tekmovalni dnevi / 23. - 26. feb.
Večdnevna vstopnica SIVA    3 tekmovalni dnevi / 28. feb. - 2. mar.
Večdnevna vstopnica moDrA    4 tekmovalni dnevi / 2. - 5. mar.

REDNE VSTOPNICE S POPUSTI**
otroci 0-6 let (rojeni 2017 in kasneje)  samo stojišče
otroci 7-14 let (rojeni med 2009-2016)  samo stojišče
otroci 0-2 let (rojeni med 2021-2023)  tribuna / sedišče ni zagotovljeno

VIP VSTOPNICE***
VIP vstopnica prvenstva    10 tekmovalnih dni / 23. feb. - 5. mar.
VIP večdnevna vstopnica zELENA   4 tekmovalni dnevi / 23. - 26. feb.
VIP večdnevna vstopnica SIVA    3 tekmovalni dnevi / 28. feb. - 2. mar.
VIP večdnevna vstopnica moDrA   4 tekmovalni dnevi / 2. feb. - 5. mar.  

VIP VSTOPNICE S POPUSTI
otroci 0-2 let (rojeni med 2021 - 2023)  sedišče ni zagotovljeno
otroci 3-14 let (rojeni med 2009 - 2020)

* Vstopna točka na prizorišče v Planici je oddaljena približno 1,6 km od športnih objektov, kjer se bodo odvijala tekmovanja. Obiskovalci bodo morali 
ta del prehoditi. Smučarsko tekaški stadion je oddaljen približno 500 metrov od smučarskih skakalnic. V Areni zabave, ki je locirana med smučarsko 
tekaškim stadionom in smučarskimi skakalnicami, bo možno kupiti hrano in pijačo. V Areno zabave bo možno vstopiti le z veljavno vstopnico.

REDNE VSTOPNICE - STOJIŠČA*
Dnevna vstopnica      22. februar
Dnevna vstopnica      23. februar
Dnevna vstopnica      24. februar
Dnevna vstopnica      25. februar
Dnevna vstopnica      26. februar
Dnevna vstopnica      28. februar
Dnevna vstopnica        1. marec
Dnevna vstopnica        2. marec
Dnevna vstopnica        3. marec
Dnevna vstopnica        4. marec
Dnevna vstopnica         5. marec
REDNE VSTOPNICE - STOJIŠČA NA TRIBUNI*
Dnevna vstopnica      22. februar
Dnevna vstopnica      23. februar
Dnevna vstopnica      24. februar
Dnevna vstopnica      25. februar
Dnevna vstopnica      26. februar
Dnevna vstopnica      28. februar
Dnevna vstopnica        1. marec
Dnevna vstopnica        2. marec
Dnevna vstopnica        3. marec
Dnevna vstopnica        4. marec
Dnevna vstopnica        5. marec
REDNE VSTOPNICE - SEDIŠČA NA TRIBUNI*
Dnevna vstopnica      22. februar
Dnevna vstopnica      23. februar
Dnevna vstopnica      24. februar
Dnevna vstopnica      25. februar
Dnevna vstopnica      26. februar
Dnevna vstopnica      28. februar
Dnevna vstopnica        1. marec
Dnevna vstopnica        2. marec
Dnevna vstopnica        3. marec
Dnevna vstopnica        4. marec
Dnevna vstopnica        5. marec
REDNE VSTOPNICE S POPUSTI**
otroci 0-6 let (rojeni 2017 in kasneje)    samo stojišče
otroci 7-14 let (rojeni med 2009-2016)    samo stojišče
otroci 0-2 let (rojeni med 2021-2023)   tribuna / sedišče ni zagotovljeno
VIP VSTOPNICE***
Dnevna VIP vstopnica      23. februar
Dnevna VIP vstopnica      24. februar
Dnevna VIP vstopnica      25. februar
Dnevna VIP vstopnica      26. februar
Dnevna VIP vstopnica      28. februar
Dnevna VIP vstopnica        1. marec
Dnevna VIP vstopnica        2. marec
Dnevna VIP vstopnica        3. marec
Dnevna VIP vstopnica        4. marec
Dnevna VIP vstopnica        5. marec
VIP VSTOPNICE S POPUSTI
otroci 0-2 let (rojeni med 2021-2023)    sedišče ni zagotovljeno
otroci 3-14 let (rojeni med 2009-2020)

EUR
15,00 €
54,00 €
49,00 €
64,00 €
64,00 €
49,00 €
64,00 €
54,00 €
64,00 €
64,00 €
35,00 €

EUR
19,00 €
66,00 €
59,00 €
79,00 €
79,00 €
64,00 €
84,00 €
66,00 €
84,00 €
84,00 €
39,00 €

EUR
24,00 €
79,00 €
69,00 €
99,00 €
99,00 €
74,00 €
99,00 €
79,00 €
99,00 €
99,00 €
49,00 €

Popust
100%

50%
100%
EUR

340,00 €
290,00 €
390,00 €
390,00 €
290,00 €
340,00 €
290,00 €
390,00 €
390,00 €
290,00 €
Popust

100%
25%
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VPRAŠALI SMO JIH 
IN REKLI SO DA 
SVETOVNEMU 
PRVENSTVU.

AKTIVNI
SPONZORJI

P A R T N E R J I

STORA ENSO
 
Podjetje Stora Enso je predstavitveni pokrovitelj FIS 
Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 2023 v 
Planici v Sloveniji. to je že petič, da bo podjetje Stora Enso 
sponzoriralo svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. 
Prvenstva so odlična priložnost za podjetje Stora Enso, 
da promovira prednosti uporabe izdelkov brez fosilov in 
izdelkov, primernih za recikliranje, za boj proti globalnemu 
segrevanju.

Izdelki podjetja Stora Enso iz lesa so podnebju prijaznejši 
in imajo nižji ogljični odtis v primerjavi z mnogimi izdelki 
iz fosilnih materialov. Ves čas dogodka bo podjetje Stora 
Enso predstavljalo svoje trajnostne izdelke in rešitve v 
številnih primerih uporabe, kot so lesene zgradbe, kartoni 
za sok, papirnati kozarci, papirnate vrečke, škatle za 
medalje, nagradne stopničke in nagrade. Podjetje Stora 
Enso bo prav tako prispevalo k krožnosti prvenstva z 
zagotavljanjem strokovnega znanja na teh področjih.

Kot del svetovnega biogospodarstva je podjetje Stora 
Enso vodilni ponudnik obnovljivih izdelkov v embalaži, 
biomaterialih, lesenih konstrukcijah in papirju ter eden 
največjih zasebnih lastnikov gozdov na svetu.
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Verjamemo, da je vse, kar je danes narejeno iz fosilnih 
materialov, lahko jutri narejeno iz dreves. Podjetje Stora 
Enso ima približno 22.000 zaposlenih, naša prodaja pa je 
leta 2021 znašala 10,2 milijarde Eur.

WüRTH
 
blagovna znamka Würth je že več kot 75 let ena vodilnih 
kakovostnih blagovnih znamk za montažne in pritrdilne 
materiale. zahvaljujoč svoji jasni osredotočenosti 
na kupce v obrti ter na kakovost in storitve je Würth 
postal sinonim za kakovost in zanesljivost v več kot 80 
državah. S pionirskimi distribucijskimi in logističnimi 
rešitvami podjetje Würth navdušuje več kot štiri 
milijone strank v obrti, gradbeništvu in industriji po 
vsem svetu in je vedno blizu njihovega sedeža. 

Ekipni duh, volja do izvedbe in dati vse od sebe so 
bistvene značilnosti športa. Vendar pa te vrednote 
opredeljujejo tudi korporativno kulturo skupine Würth. 
zato smo kot družinsko podjetje že dolgo predani 
športnim, umetniškim in socialnim projektom.

»od leta 2002 je podjetje Würth aktivno kot sponzor 
zimskih športov. to zavezo smo razširili pred dvema 
letoma, ko smo prvič sponzorirali svetovno prvenstvo 
v nordijskem smučanju. ta pozitivna izkušnja nas 
je spodbudila, da smo tudi leta 2023 postali partner 
Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju v 
Planici. Potem ko je moralo Svetovno prvenstvo 2021 
v oberstdorfu potekati brez prisotnosti občinstva, 
upamo na polne tribune s fantastičnim slovenskim 
občinstvom in se veselimo razburljivega dogodka,« 
pravi Fritz Hollweck, vodja športnega sponzorstva.



33 34

MANNER
 
»Podjetje manner je že več kot 10 let aktivni pokrovitelj v 
smučarskih skokih in je razpoznaven kot glavni pokrovitelj 
z značilnimi rožnatimi čeladami manner, viden pa je tudi na 
izbranih prireditvah v smučarskih skokih. Podjetje manner 
je v letošnji sezoni ponosni pokrovitelj finala svetovnega 
pokala v Planici in kot dolgoletni partner zagotavlja 
najboljše »rožnate« obete v dolini hribov s transparenti, 
tribuno za trenerje, opremljeno z blagovno znamko, in 
ogromno napihljivo napolitanko manner.« Podjetje manner 
bo tudi glavni pokrovitelj svetovnega prvenstva 2023 v 
Planici in veselimo se že številnih športnih utrinkov na tem 
dogodku v Sloveniji.«

Alexander Lipovšek, Generalni direktor za JV Evropo

LIQUI MOLY
 
Kemična orodja za vsak avto
 

LIQuI moLY ponuja široko paleto dodatkov za izboljšanje 
zmogljivosti in porabe goriva.

Sodobni motorji so zelo občutljivi na onesnaženje v 
sistemu. to je cena, ki jo plačamo za njihovo veliko 
učinkovitost. Vendar pa je onesnaženje je del igre, ko 
motor z notranjim zgorevanjem deluje. Na injektorjih se 
kopičijo usedline, ki preprečujejo pravilno razprševanje 
goriva, zato se zmogljivost zmanjša in poraba goriva 
poveča. Poleg tega manj učinkovito zgorevanje ustvari še 
več usedlin – začaran krog. Ker je to počasen proces, ga 
voznik avtomobila pogosto ne opazi. 

Če želite obnoviti prvotno zmogljivost in ekonomičnost 
porabe goriva, lahko vse injektorje razstavite in ročno 
očistite, kar je naporno delo in samo za strokovnjake. 
Lažji, cenejši in primerni za vse so čistilni dodatki LIQuI 
moLY. to so kemična orodja, ki to delo opravijo vsakič, ko 
motor deluje. Preprosto jih vlijete v rezervoar za gorivo, 
Injection Cleaner za bencinske motorje in Super Diesel 
Additive za dizelske motorje. Njihova aktivna sredstva 
prehajajo skozi injektorje in odstranijo usedline na šobah. 
to ne povrne samo prvotne ekonomičnosti porabe goriva, 
ampak tudi zmanjša tveganje tehničnih težav z injektorji 
in drage zamenjave. LIQuI moLY ima 65 let izkušenj z 
dodatki – vsi so izdelani v Nemčiji.

OFFICIAL MAIN SPONSOR

TECHNICAL SUPPLIER

REGIONAL SUPPORTER

| Junghans želi vso srečo vsem športnikom – še posebej 
smučarskemu skakalcu Karlu Geigerju, ambasadorju 

blagovne znamke. |

Posebne izdaje
V čast partnerstva pri dogodku Planica 2023, bo Junghans 
lansiral dve posebni izdaji modela, ki bo izdelan v le 150 
primerkih in bo vključeval tako strokovnost podjetja na 
področju izdelave ur kot globoko zakoreninjeno strast do 
zimskih športov.

Junghansova posebna nagrada
Vzporedno s tekmovalnim programom na veliki skakalnici 
v Planici, se bodo tekmovalke in tekmovalci potegovali tudi 
za posebno nagrado Junghans.

Proizvajalec ur Junghans je tretjič zapored uradni 
partner za merjenje časa FIS svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju

Nemška znamka ur, se že več kot 160 let sooča s časom. 
Posebna pozornost do detajlov in visoke zahteve glede 
oblikovanja in kakovosti, zaznamujejo izdelke Junghans 
že od ustanovitve leta 1861.

»Kot podjetje, ki prihaja iz Schwarzwalda, regije z bogato 
tradicijo zimskih športov, se veselimo Svetovnega 
prvenstva v Planici,« pravi vodja blagovne znamke  
thomas Fiedler.

Ker je vedel, da zgolj res natančno merjenje časa prinese 
poštenost v šport, je Junghans delal na ustvarjanju 
natančnejših instrumentov za merjenje časa za tekmovanja 
že od zgodnjega 20. stoletja, vrhunec pa je dosegel leta 
1972 v münchnu, ko je postavil nove standarde merjenje 
časa.

| Eva urevc | tek na smučeh |
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