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»Obiskovalci, športnice in športniki, vsi sodelujoči na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem 
smučanju, se zavezujemo, da si bomo skupaj prizadevali za dogodek, ki bo temeljil na načelih 
trajnostnega razvoja. Tako bo Pla-nica prispevala k spoštljivemu ravnovesju med človekom in 
naravo, omogočala družbeno pravičnost in medgeneracijsko solidarnost.«
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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!
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PLANICA,
KOT JE ŠE
NE POZNATE
Tokrat postavljamo nove mejnike. Planica je bila vedno drugačna. Vedno je znala v ljudeh vzbu-
diti ponos, pripadnost in tradicijo. Kandidatura je bila logična posledica izgradnje modernega 
nordijskega centra, ki živi v vseh letnih časih. Da si tak center zasluži organizacijo na najvišjem 
možnem nivoju, ni bilo nikoli dvoma. Pot do cilja je bila dolga in ne vedno lahka. Tako kot ne bo 
lahka zmaga slehernega novega svetovnega prvaka. Prvič bo Planica gostila tekmovalce iz kar 
65 držav, med katerimi imamo predstavnike iz Venezuele, Paname, Nigerije, Tajvana, islandije, 
irana, Haitija, Dominike, Saudove Arabije, Kolumbije, Trinidada in Tobaga, Peruja, Avstralije, 
Mehike itd.  

24 svetovnih prvakov.
141 odličij.
64 držav udeleženk.
12 tekmovalnih dni. 
1,500 prostovoljcev iz 22 držav.
2,000 predstavnikov medijev.
130 TV kamer.
1 ekipa. 

| Tiskamo na Multicopy Zero – Carbon Neutral papir proizvajalca Stora Enso  |
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PLANICA JE
DOLINA Z

DUŠO.

Največji športni 
dogodek v zgodovini 
samostojne Slovenije
Pri nordijskih športih predstavljata Planica in 
Slovenija prvo misel oziroma »top of the mind« 
za športnike, organizacijske ekipe prvenstev, 
investitorje, gledalce in pokrovitelje. 

Z G O V O R N E 
Š T E V I L K E

Podelili bomo 20 setov odličij v teku na 
smučeh, 16 setov odličij v smučarskih skokih 
in 11 setov odličij v nordijski kombinaciji.

številke so impozantne. Da nas čaka velik za-
logaj, smo vedeli, da bo tako velik, si nismo 
upali pomisliti. redko kdo, ki je močno vpet 
v organizacijo dogodka, je zadnje mesece 
mirno spal. V torek zvečer nas ob 20.23 uri 
v Kranjski Gori čaka slavnostna otvoritev FiS 
svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju 
Planica 2023. Ne zamudite je. Veličastno bo.

Planica in Kranjska Gora sta pripravljeni na 
spektakel, na težko ponovljiv dogodek in na 
12 dni, ko bodo oči svetovne športne javnosti 
in medijev uprte v dolino pod Poncami.

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
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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

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 Slovenijo, bistveno več

Janja Garnbret, olimpijska 
prvakinja v športnem plezanju, Tokio 
2020, in trikratna evropska prvakinja, 
München 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 kolesar-
ske 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 
čustvenih 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!«
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S p E k t A k u l A r N I
P r i z o r i š č i

PLANICA,
KRANJSKA 
GORA

PLANICA IN KRANJSKA GORA. 
DVE PRIZORIŠČI.

ENO SVETOVNO PRVENSTVO.

k r A N j S k A  g o r AKranjska 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.

TRG ZMAGOVALCEV

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. Ne zamudite številnih 
koncertov, ki bodo potekali vzporedno 
s tekmovalnim programom in se bodo 
zvrstili na različnih prizoriščih, tudi na 
Trgu zmagovalcev v Kranjski Gori. 

V Kranjski Gori bomo tako med drugim 
pozdravili glasbene skupine Tabu, 
Šank rock, Siddartho in seveda 
tudi Avsenike.
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I Z R A Č U N  O G L J I Č N E G A  O D T I S A

Na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju bomo izmerili ogljični 
odtis dogodka. V izračun bomo zajeli vire izpustov toplogrednih plinov: 
energija, mobilnost, logistika, hotelske namestitve, gastronomija, ravnanje z 
odpadki, voda ter potrošnja papirja. Ogljični odtis Planice 2023 bomo izmerili 
skupaj s partnerjem ClimatePartner, kjer so od leta 2006 pomagali že več kot 
5000 organizacijam na njihovi poti k bolj trajnostnemu ravnanju. Pri izvedbi 
izračuna ogljičnega odtisa sledijo smernicam globalno sprejetega standarda 
za poročanje o emisijah toplogrednih plinov – Protokolu o toplogrednih plinih 
(Greenhouse Gas Protocol).

Zavedamo se, da je izračun ogljičnega odtisa zgolj začetek, ki mu bo sledila 
analiza rezultatov in opredelitev aktivnosti, ki dejansko povzročijo največ 
toplogrednih izpustov. Vse to bo podlaga za pripravo sistemskih rešitev 
za njihovo trajno omejevanje na prihodnjih dogodkih v Planici in temelj za 
raznovrstne množične dogodke drugod po Sloveniji.

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

Z E l E N A
Z A V E Z A
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. 

T R A J N O S T N I 
V S A K D A N
Bodimo zgled sebi, svojim otrokom 
in drugim.

Z zavedanjem, da mora trajnostno 
obnašanje biti del našega življenja 
smo pripravili nasvete za trajnostni 
vsakdan. tudi v Planici.

P L A N I C A  I N 
OT R O C I

Natečaj EKO ŠOLA 
Kako postati okolju prijazen 

navijač

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 in srednje 
šole. 

S projektom Ekošola smo v 
iskanju trajnostnih sinergij skupaj z 
organizacijo EKO ŠOLA pripravili izziv 
»Kako postati okolju prijazen navijač« 
z željo, da osnovnošolci in srednješolci 
slovenskih šol predstavijo rešitve 
za obisk športne prireditve na okolju 
prijazen način. Zmagovalce izziva 
bomo razglasili v Planici 1. marca na 
velikem odru v Areni zabave. Najboljši 
osnovnošolski in srednješolski 
projekt bosta nagrajena s trajnostnim 
pokalom, ki ga bo za ta namen 
izdelalo podjetje Stora Enso,  naslovni 
sponzor svetovnega prvenstva.

Lokalni projekt
OŠ Josipa Vandota, Kranjska 

Gora in Hit Alpinea d.o.o.

Izjemen projekt, povezan s 
trajnostnim razmišljanjem. V sklopu 
učnega načrta  in pouka na drugačen 
način je skupina 50 otrok lokalne 
OŠ izdelala 5 različnih kipov iz 
materialov, ki so podjetju Hit Alpinea 
d.o.o. predstavljale smeti. uporabili 
so stiropor, plastenke, folijo, papir, les, 
karton in papirnati lepilni trak.

S projektom so začeli 18. oktobra 
lani in za oblikovanje porabili kar 125 
ur. Skupaj je bilo uporabljenih 25 kg 
smeti.

Ne gre le za zelo izvirne izdelke, ki 
simbolizirajo svetovno prvenstvo v 
dolini, kjer so ti otroci doma, temveč 
za družbeno odgovorno delo otrok na 
lokalnem nivoju, ki je povezalo otroke, 
mentorje in širšo lokalno skupnost. 

Kranjska Gora je na svoje 
osnovnošolce upravičeno ponosna 
in izdelki bodo zagotovo našli svoje 
mesto na prizoriščih svetovnega 
prvenstva in opominjali na zavedanje 
o družbeni odgovornosti do okolja. 

OtROCI  PRI  uStVARJANJu 

MAVČNIh K IPOV

VITA V EKO ŠOL I  LESKOVEC PRI  KRŠKEM
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u r A d N A
m A S k o t A

NAŠA 
VITA

Vita in njena ilustrirana knjiga

Vita je pripravila posebno presenečenje za najmlajše 
navijače. Ilustrirano otroško knjigo z vsebinami o trajnosti, 
v kateri ima ona glavno vlogo in je namenjena otrokom 
prve triade osnovne šole in otokom iz predšolskega 
obdobja. Otroke popelje skozi vse letne čase v Planici. Je 
poučne narave, saj nagovarja otroke k odgovornemu in 
okolju prijaznemu vedenju. Kaj vse počne naša Vita v tej 
slikanici, bomo razkrili v času FIS svetovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju Planica 2023. Knjiga bo razdeljena 
namensko ključnim ciljnim uporabnikom.

Od maja 2022 smo jo lahko srečali na vseh velikih dogodkih 
po Sloveniji, obiskala je številne tiskovne konference in 
razveseljevala staro in mlado. Kam vse jo je vodila pot 
v preteklih mesecih, si lahko pogledate na družbenih 
omrežjih @planicanordic.

Vita bo neprestano prisotna tudi na različnih prizoriščih 
svetovnega prvenstva. Ko jo boste spoznali, vas bo v 
trenutku očarala.

Uradna maskota FIS Svetovnega 
prvenstva v nordijskem smučanju 
Planica 2023

Vita je 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.

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. Dosegla je tudi to, da jo 
danes vsi poznajo kot planiško čapljo, 
ki je zapustila uradni logotip planiških 
dogodkov, a se vrnila v mnogo lepši 
in navdušujoči podobi. Vita rada 
spodbuja otroke k športu, gibanju in 
spoštovanju narave, nenazadnje je 
njen dom na obrobju triglavskega 
narodnega parka in tu se počuti 
najboljše. 

Z MENOJ V
PLANICO!

GREŠ?

VITINI
OBJEMI

VITA NA SPARTAN TEKMOVANJU V PLANICI
FOTO: ALJAŽ PRISTOV

VITA NA DOGODKU GONI PONY
FOTO: ALJAŽ PRISTOV

09 10



N A  p o t I 
d o  2 0 2 3

NAJLEPŠE
JE V DRUŽBI 

OTROK!

VITA V SVOJEM 
DOMAČEM OKOLJU

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

VITA NA POTI Z VLAKOM V KRŠKO
FOTO: ANŽE FURLAN

VITA NA BLEJSKI PROMENADI
FOtO: t IN ŠtER

VITA NA OLIMPIJSKEM FESTIVALU
FOTO: ALJAŽ PRISTOV

VITA NA DOGODKIh Z MINI PLANICO
FOtO: t IN ŠtER

VITA NA LJUBLJANSKEM 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
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B o j A N ,
t I  k A r 
V p r A š A j

DVA TEDNA 
PLANICE

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, v soboto, 4. marca, pa 
bo tudi organizirana zabava za vse 
prostovoljce v dvorani Vitranc. 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. Planica ti hitro zleze 
pod kožo.

Morajo prostovoljci imeti kakšne 
posebne veščine?

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 refe-
rence za naprej?

Biti del največjega športnega dogodka 
v Planici je že samo po sebi res velika 
priložnost. Prijave so bile možne 
prek spletne prijave, ki so se odprle 
s septembrom 2022 in zaprle z 31. 
oktobrom. Odziv je bil izjemen. 

Prijavilo se je tudi preko 100 tujcev iz 
22-ih držav. To dokazuje, da smo tudi 
v svetu prepoznavni z dolgo tradicijo 
zimskih športnih dogodkov na najvišji 
ravni. 

Sem iskreno vesela vsakega izmed 
1.500 prostovoljcev, 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. |

ALJOŠA DOLHAR
FOTO: OK PLANICA

ANA DOLHAR
FOTO: OK PLANICA
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Brati več 
Razumeti več 
Vedeti več pomeni imeti moč. 

To read more
To understand more
To know more means to have power.
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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 
Enigmariuma 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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B o j A N ,
t I  k A r 
V p r A š A j

V PLANICI
PARKIRNIH MEST NE BO

Jure Ajdišek, logistika

Izkušnje zagotavljanja 
pravočasnega obiska športnih 
navdušencev do prizorišča so ne-
precenljive. In vi jih imate 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. 

Brezplačni krožni prevozi

Obiskovalcem z vstopnico ali 
akreditacijo je od 22. 2. do 26. 2. in 
od 28. 2. do 5. 3. na voljo brezplačen 
avtobusni prevoz iz Kranjske Gore do 
vstopne točke na prizorišče. Avtobusi 
bodo vozili pogosto, brez voznega 
reda.

Parkiranje izven označenih parkirišč, 
predvsem ob cesti in na travniških 
površinah, bosta policija in redarstvo 
dosledno sankcionirala.

Vstopna mesta za avtobusni krožni 
prevoz, ki se začne nekaj ur pred 
tekmami, se nahajajo v Kranjski Gori, 
Podkorenu in Ratečah.

Krožni prevozi, namenjeni 
obiskovalcem z akreditacijami, se 
prav tako začnejo nekaj ur pred 
tekmami, vstopno mesto pa je na 
parkirišču hotela Kompas v Kranjski 
Gori.

Kako bo z vstopnimi točkami v 
našo lepo dolino? 
Glavna vstopna točka je na Ledinah, 
to je ob krožišču pri Ratečah. 
Prometa, z izjemo tekmovalnih in 
tehničnih služb, od tam naprej ne bo. 
Obiskovalce 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, ob tako 
imenovani Nordijski milji.

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

JURE AJDIŠEK
FOtO: bObO

MINISTER ZA ZDRAVJE OPOZARJA: »UŽIVANJE 
ALKOHOLA LAHKO ŠKODUJE ZDRAVJU«
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B o j A N ,
t I  k A r 
V p r A š A j

V NOVI PODOBI
NA POTI DO SVETOVNEGA PRVENSTVA

Nataša Albreht, promocija in 
celostna podoba dogodka

Sama podoba svetovnega prvenst-
va je 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.

Nuša Rakovec, 
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. 

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. uradni 
izdelki  so na voljo v spletni trgovini 
in tudi v sklopu prizorišča svetovnega 
prvenstva, v t.i. FAN SHOPu v 
Nordijskem centru Planica.

*Logotip FIS sve-
tovnega prvenstva v 
nordijskem smučanju 
je zaščitena blagovna 
znamka, 
njena uporaba pa je 
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. 
Planica si je to preobrazbo zaslužila. 
Končno lahko govorimo o blagovni 
znamki*.

Kaj pričakujete od svetovnega 
prvenstva?

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. Vloženega je bilo 
nepredstavljivo veliko truda, znanja in 
izkušenj. 

Planica si to zasluži in zmore. Da jo 
ljudje sprejmejo kot slovenski ponos 
in ne le kot slovenski praznik.

PROMOCIJSKI IZDELKI
IN VITINE SKRIVNOSTI  

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

NUŠA RAKOVEC
FOtO: bObO

ČE ME 
KUPIŠ,

OBLJUBIM, DA 
BOM DOBRA 

DRUŽBA.
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21. 2. -  5. 3. 2023

BREZPLAČNO
Z VLAKOM NA SVETOVNO PRVENSTVO

Vsi obiskoValci FIS Svetovnega prvenStva v nordIj-
skem smučanju Planica 2023 imajo med 22. in 26. 2. ter 
med 28. 2. in 5. 3. možnost koriščenja brezplačnega 
kombiniranega povratnega prevoza z vlakom in 
avtobUsom od katerekoli železniške postaje v 
sloveniji do planiCe in nazaj.

skeniraj kodo za
informacije o voznih

redih in splošnih
navodilih, kako brezplačno 

do planice!
se vidiva!

@planiCanordiC

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

G R E M  Z  V L A KO M  |  BREZPLAČNO
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Vrhunski šport in vrhunska turistična destinacija imata veliko skupnega – vsi si želimo biti najboljši in v to vložimo vse 
svoje znanje in sposobnosti. Ne uspe nam vedno, nismo vedno na odru za zmagovalce, a vendar – pot in cilj sta jasna 
in vemo, zakaj delamo. 

Doseganje ciljev pa je vedno lažje, če sodelujemo. Tega se zaveda tudi skupnost Julijske Alpe, katere del sta Kranjska 
Gora in Bled, ki veliko pozornosti namenja trajnostnemu razvoju. S svojimi dejanji želimo ohraniti tisto najpomembnejše, 
izjemno naravo in zadovoljne ljudi, ki so ponosni, da živijo v teh krajih. Sodelujemo pa tudi pri organizaciji pomembnih 
mednarodnih športnih dogodkov, kjer lahko le skupaj dosegamo vrhunskost izvedbe.

Bled je eden izmed najlepših obrazov Slovenije, šport pa eden izmed najbolj prepoznavnih atributov države. Tako kot je 
Bled blagovna znamka z dušo, tako ste športniki in navijači ambasadorji volje, fair playa in moči. 

Športnikom in športnicam želimo veliko uspeha, navijačem in navijačicam dobro razpoloženje, medijem pa izvirno in 
pozitivno poročanje o največjem športnem dogodku, ki je bil kadarkoli organiziran v samostojni Sloveniji.

Na Bledu so v času svetovnega prvenstva nastanjeni številni predstavniki medijev in navijaških skupin iz tujine, ki do 
gorenjskega bisera zagotovo ne bodo ostali ravnodušni.

Zato tudi na Bledu odpirata vrata dve “navijaški coni”:
•	 Restavracija	Špica	in
•	 Kult	Bled	

Iskreno dobrodošli tudi na bledu!

V DUHU 
PLANICE

B l E d

P R E V E R I T E  V O Z N E  R E D E  B R E Z P L A Č N I H  AV T U B U S N I H 
P R E V O Z O V  Z  B L E D A  V  P L A N I C O  I N  N A Z A J  Z A  I M E T N I K E 
V S T O P N I C  Z A  S V E T O V N O  P R V E N S T V O

www.slovenia.info 

MY WAY 
OF A WINTER 
FAIRYTALE.
#ifeelsLOVEnia
#myway 

SLOVENIA OUTDOOR

Oglasi_Produkti A4.indd   13 26/01/2023   12:59:16
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PLANICA Z OKOLICO BO 
ZASIJALA KOT ŠE NIKOLI 

P r i z o r i š č e

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 enajst tekmovalnih dni, slovesnosti ob podelitvah pa bodo potekale na prireditvenem prostoru 
“Park zmagovalcev” v centru Kranjske Gore. Otvoritev, spremljevalni program in zanimiva pešpot do Planice, vse to bo 
izjemna izkušnja.

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.

StORA ENSO PAVILJON V ARENI ZAbAVE, NC PLANICA
VIZuAL IZACIJA
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T E K M O VA L N I  I N  S P R E M L J E VA L N I  P R O G R A M

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

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

Ponedeljek, 
27. FEbRuAR Prost dan

torek, 
28. FEBRUAR 

12.30 Tek na smučeh Posamično, prosto  Ženske 10 km
   18.30 Smučarski skoki Kvalifikacije, posamično  Ženske hS 138

ARENA ZAbAVE  Animacija, DJ
TRG ZMAGOVALCEV Koncert SMOOTh BAND 

Sreda, 
1. MAREC  

11.00 Nord. kombinacija Ekipna tekma   Moški hS 138
   12.30 Tek na smučeh Posamično, prosto  Moški 15 km
   15.10 Nord. kombinacija Ekipna tekma   moški 4 x 5 km
   17.30 Smučarski skoki Posamična tekma  Ženske hS 138

ARENA ZAbAVE  Animacija, SmOOtH bAND
TRG   20.23 PODELITEV ODLIČIJ  
ZMAGOVALCEV  Koncert KING FOO

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

ARENA ZAbAVE  Animacija, SmOOtH bAND
TRG ZMAGOVALCEV  Koncert AVSENIKI

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

ARENA ZAbAVE  Animacija, SmOOtH bAND
TRG   20.23 PODELITEV ODLIČIJ 
ZMAGOVALCEV  Koncert PETER LOVŠIN IN ŠPANSKI BORCI

Sobota, 
4. MAREC  

10.30 Nord. kombinacija  Gundersen, posamično Moški hS 138    
   12.00 Tek na smučeh Skupinski štart, klasika Ženske 30 km

   15.00 Nord. kombinacija  Gundersen, posamično Moški 10 km
   16.30 Smučarski skoki Ekipna tekma   Moški hS 138

ARENA ZAbAVE  Animacija, VESELI BEGUNJČANI
TRG   20.23 PODELITEV ODLIČIJ 
ZMAGOVALCEV  Koncert SIDDhARTA

Nedelja, 
5. MAREC  

12.00 Tek na smučeh Skupinski štart, klasika Moški 50 km

ARENA ZAbAVE  Animacija, VESELI BEGUNJČANI
TEKAŠKI STADION  PODELITEV ODLIČIJ 
    IN ZAKLJUČNA SLOVESNOST  

torek,     TRG ZMAGOVALCEV
21. FEbRuAR 20.23  Otvoritvena slovesnost

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 102

ARENA ZAbAVE  Animacija, DJ
TRG ZMAGOVALCEV Koncert SMOOTh BAND

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 102

ARENA ZAbAVE  Animacija, DJ
TRG ZMAGOVALCEV Koncert ŠANK ROCK 

Petek, 
24. FEBRUAR 

11.30 Nord. kombinacija Gundersen, posamično Ženske hS 102
   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 102

ARENA ZAbAVE  Animacija, VESELI BEGUNJČANI
TRG    20.23 PODELITEV ODLIČIJ 
ZMAGOVALCEV  Koncert XEQUTIFZ

Sobota, 
25. FEBRUAR 

10.00 Nord. kombinacija  Gundersen, posamično Moški hS 102
   12.15 Smučarski skoki Ekipna tekma   Ženske hS 102
   14.00 Tek na smučeh  Skiatlon    Ženske 7,5 / 7,5 km 
   15.30 Nord. kombinacija  Gundersen, posamično Moški 10 km
   17.00 Smučarski skoki Posamična tekma   Moški hS 102

ARENA ZAbAVE  Animacija, SmOOtH bAND
TRG   20.23 PODELITEV ODLIČIJ 
ZMAGOVALCEV  Koncert AVSENIKI

Nedelja, 
26. FEBRUAR 10.30 Nord. kombinacija mešana ekipna tekma  HS 102 
   11.30 Tek na smučeh  Ekipni sprint kvalifikacije, prosto Ženske / Moški 
   13.30 Tek na smučeh  Ekipni sprint finale, prosto Ženske / Moški   

   15.00 Nord. kombinacija Mešana ekipna tekma  M 2x 5 km / Ž 2x 2,5 km
   17.00 Smučarski skoki Mešana ekipna tekma  hS 102

ARENA ZAbAVE  Animacija, SmOOtH bAND
TRG   20.23 PODELITEV ODLIČIJ 
ZMAGOVALCEV  Koncert TABU
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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 h 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.

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.

APA
 
Že skoraj štiri desetletja podjetje APA Brands Events 
Solutions uspešno deluje kot generalni opremljevalec 
športnih dogodkov visokega ranga, pa tudi za številne 
vrhunske stranke iz industrije in podjetja na področju 
blagovnih znamk in oznak. V tej vlogi za svetovno 
prvenstvo v nordijskem smučanju delamo od leta 2005. V 
sodelovanju s podjetjem Stora Enso, glavnim sponzorjem 
svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, je podjetje 
APA razvilo nova štartna in izhodna vrata, zadnje stene 
za zmagovalce, stolpe za vmesne čase ali stebre na 
progi, izdelane iz lesa podjetja Stora Enso in z najnovejšo 
tehnologijo podjetja APA LED kot eno izmed številnih 
inovacij.  
Posamezni unikatni deli so bili zasnovani in ročno izdelani 
v razvojnih delavnicah podjetja APA z veliko pozornostjo do 
podrobnosti in močnim poudarkom na trajnosti. Posebna 
lastnost: vpeti motivi sponzorjev na potisku blaga so bili 
izdelani iz recikliranih PEt plastenk.

Izjava izvršnega direktorja podjetja APA Petra Adelfanga: 
»Dogodki so naša strast, naš fokus in razlog, zakaj vsak 
dan hodimo v službo. Ponosni smo, da smo že 18 let 
del FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju in 
veselimo se priprav na razburljivo in razgibano svetovno 
prvenstvo v nordijskem smučanju tudi letos kot uradni 
partner tega izjemnega dogodka!«
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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 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 za 
merjenje časa.

| Eva Urevc | Tek na smučeh |
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