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Alpski Smučarski klub Branik, OO Zlate lisice, se je v skladu s programom tekmovanj Svetovnega pokala 
za ženske pri FIS v sezoni 2021/22, skozi celotno leto,  pripravljal na izvedbo tekmovanja za Audi 
Svetovni Smučarski pokal  58. Zlato lisico, 8. in 9.1.2022 na Mariborskem Pohorju.   
 
Priprave so žal potekale v zadnjem obdobju preko sestankov na daleč, vse sklice odborov smo izvedli 
preko interneta. 
 
Organizacijski odbor Zlate lisice je deloval pod vodstvom  predsednika Davida Kastelica, ki je tudi 
predstavnik glavnega sponzorja Zavarovalnice SAVA d.d.. 
 
Zagotovo so bile priprave na letošnji tekmi za Svetovni Pokal 58. Zlato lisico nekaj posebnega . Vse je 
bilo podrejeno pripravam na organizacijo tekme pod zahtevami tako NIJZ, Vlade RS in seveda ob 
upoštevanju obveznih napotil FIS, glede ukrepov proti širjenju virusa Covid 19.  
 
Po drugi strani pa smo mesec pred realizacijo tekmovanja, ostali brez pogodbe za mednarodne 
sponzorje, saj zaradi odločitve FIS , posredno SZS, nismo podaljšali Pogodbo za Medijske pravice  z 
dolgoletnim partnerjem Infrontom do leta 2031 in s tem posredno izgubili možnost podaljšanje 
Pogodbe za marketinške pravicah za štiri leta.  
Po tej odločitvi FIS in SZS, smo se na ravni SZS, dogovorili za obojestransko pomoč pri zagotovitvi 
pogojev za izvedbo tekmovanja  za Svetovni pokal za ženske Sloveniji.  
Organizirala se je delovna skupina na ravni SZS, za dodatno pripravo marketinške ponudbe in pričetek 
aktivnostih za pridobivanju sponzorskih  sredstev, tako na  evropskem, kot slovenskem trgu. 
Akcija je zaradi časovne stiske  do tekmovanja, bila le delno uspešna, saj se je zbrala cca. 50% sredstev, 
ki jih je do letos zagotavljal partner Infront  s Pogodbo.  
 
Organizator je bil prisiljen bistveno poseči na področju stroškovnika za izvedbo tekmovanja. 
 
Tekmovanje je bilo izvedeno brez prisotnosti gledalcev.  



Potrebno pa je povedati, da nam je SZS pomagala z likvidnostnim posojilom, v višini 20% sredstev 
nagradnega sklada, ki ga je zagotovil FIS.  
SZS si je ta premostitveni kredit poplačal v tednu dni ob prejemu nakazila s strani FIS.  
  
Promocija prireditve je bila skrbno načrtovana in tudi izvedena skozi različne načine: bilten 
tekmovanja, izdelava posterja, tisk in postavitev jumbo plakatov na 150 mestih v Sloveniji, City ligts 
promocija v Ljubljani, izdaja posebne priloge časopisa Večer, s predstavitvijo programa tekmovanja, 
skozi objave na radijskih frekvencah in TV. 
 
Priprave na področju zasneževanja stadiona , na snežnem stadionu , so potekale od meseca decembra 
2021. Na terenu se je zasneževalo, glede na pogoje delovanja sistema, žal brez našega aktivnega 
sodelovanja v praksi, tako pri planiranju zasneževanje, kot pri sami izvedbi. 
 
V mesecu decembru je bil postavljen na Trikotni jasi šotor za Team hospitality - prostor za tekmovalke, 
z vsemi potrebnimi dodatki. 
 
Zgornji del tekmovališča se je do  koncu meseca decembra zasnežil , v spodnjem delu, od štarta 
slaloma do cilja, pa je bilo zasneževanje neuspešno in na koncu je zmanjkalo dni pod ničlo, za 
dokončanje zasneževanja tekmovališča. 
                                                                                 
Žal so vremenski pogoji, slabo organizirano in s tem neuspešno zasneževanje upravljalca smučišča, 
privedle do neprijetne situacije ,  da se je snežni kontrolor, ob ogledu tekmovališča, odločil, da prestavi 
tekmovanje v Kranjsko Goro, sicer na našo uradno B progo za izvedbo tekmovanja. 
 
Žal se je to zgodilo ne glede na izvedene priprave spomladi, v katero so bili vključeni na poziv 
organizatorja tekmovanja za Zlato lisico, tako predstavniki FIS, predstavniki MOM - z vodstvom, 
upravljalec Marprom, ter predstavniki Technoalpina, dobavitelja opreme za zasneževenje. 
 Na sestankih so bile določene aktivnosti, tako pri pripravi višje ležeče rezervne proge B (potrebno je 
bilo posekati drevesa in opraviti zemeljska dela), postoriti na boljša povezava in izmenjavi informacij z 
Technoalpinom, načrtovalcem in izdelovalcem sistema za zasneževanje, tako  pri servisiranju opreme, 
posodobitev programov in predelavi črpalk. 
Žal so se načrtovana dela pričela izvajati z zamudo, v mesecu novembru in se vsa niso mogla dokončati 
do pričetka zasneževanja, ki je potekalo po prioritetah, ki so si jih postavili v javnem podjetju   
Marpromu - proga za Zlato lisico ni bila med prioritetami. 
  
Tako so bili tudi tretje leto  neuspešni pri zasneževanju proge za svetovni pokal. 
 
Po sprejeti odločitvi, se je del članov OO takoj preselil v Kranjsko Goro, kjer so se dorekle in podpisale 
pogodbe, ki so osnova za uspešno realizacijo projekta na novem prizorišču. 
 
Sledili so logistične zadeve, vsak organizator iz Maribora, se je ob odhodu v Kranjsko Goro  testiral 
proto virusu Covd19 v Mariboru, testiranje pa se je ponavljalo vsaka  dva dni na lokaciji Kranjska Gora. 
Pri tem so se testirali tudi predstavniki OK Pokala Vitranca.  
Ob strogem varovanju posameznih mehurčkov - hoteli, tekmovališče, press center, nam je  uspelo 
izpeljati tekmovanje brez težav, saj nismo imeli težav pri zagotovitvi nične okužbe na samem 
tekmovanju, opravili pa smo več kot 1000 testiranj. 
 
Sestavljena mešana tehnična ekipa (OO Zlata lisica in OO Vitranc), ki je izvedla priprave in izvedbo na 
terenu, je bila zelo uspešna. 
 



V Kranjski Gori ni bilo dovolj prenočitvenih kapacitet, tako da smo se odločili za namestitve na Bledu in  
Brdu pri Kranju.  
                                                                        
Na prireditvi je bilo akreditiranih več kot 100 domačih in 50 tujih novinarjev , neposredno tv studio na 
terenu, pa so si organizirale tri TV hiše (TVS, ORF in Slovaška TV).   
 
Na tekmovanju je bilo prisotnih 26 držav udeleženk. 
 
 Sodelovanje s SZS in FIS je bilo korektno.   
 
Prireditev je uspela, čeprav je bila žal organizirana brez gledalcev. 
 
 Selitev se je odrazila  pri finančni uspešnosti dogodka; ob selitvi so nastali dodatni, nenačrtovani 
stroški - vrednost pogodbe z Žičnicami Kranjska Gora, plačila odškodnin lastnikom zemlje, dela pri 
pripravi tekmovališča skozi pogodbo z OK Pokalom Vitranc in organizacija izvedbe  varnosti in redarstva 
pri zagotovitvi »mehurčkov«  v luči navodil in izvedbe ukrepov proti virusa Covid19- dodatna testiranja. 
  
Prav tako se pozna na končnem obračunu izpad tujih sponzorskih sredstev v višini 50%. 
V osnovnem finančnem projektu so tako izpadla načrtovana in vsako leto ustvarjena sredstva za 
delovanje  AS Kluba Branik, ki jih potrebuje za svoje osnovno delovanje . 
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