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POROČILO   
 
Uvod 
 
Tekmovanje za 61. Pokal Vitranc 2022 – AUDI FIS Svetovni Pokal moških v veleslalomu in slalomu v dneh od  12. do 13. marca 
2022 v Kranjski Gori je bilo izvedeno na smučarskem poligonu v Podkorenu. 
 
Pogoje za izvedbo je že tretje leto zapored pogojevala epidemija covid-19, in s tem povezani odloki vlade RS in priporočila NIJZ 
vezana na epidemijo in še posebej priporočila oziroma protokol FIS.  Le-ta so se  v času planiranja in priprav na tekmovanje  
spreminjala.  OK Pokal Vitranc se je na svoji seji v novembru 2021 sprejel strategijo, da se plan za tekmovanje naredi na 
predpostavki, da ne bo gledalcev in gostov.  V primeru, da bi se epidemiološka situacije v času do Pokala Vitranc spremenila, bi 
v samo izvedbo tekmovanja dodatno vključili tudi gledalce in goste. Vladne institucije so 19. februarja 2022, torej 3 tedne pred 
tekmovanjem, sprostile skorajda vse covid-19 ukrepe in s tem omogočile tudi obisk gledalcev, na drugi strani pa je FIS striktno 
zahtevala izpolnjevanje FIS Covid-19 Protokola.  
 
Na osnovi odločitev vlade RS, o sprostitvi ukrepov, se je Izvršni OK Pokal Vitranc odločil, da se gledalcem omogoči ogled 
tekmovanja, vendarle le na spojiščih.  
 
Osnova za delo na pripravi in izvedbi obeh tekmovanj je bil potrjen in epidemiji prilagojen Terminski načrt dela.  
 
Organizacijski Komite Pokala Vitranc 
 
OK Pokal Vitranc deloval v letu 2021/22 v naslednji sestavi: 
 
Člani - Izvršni organizacijski komite 
Gregor BENEDIK predsednik 
Jani HROVAT podpredsednik / župan občine Kr. Gora 
Simon OBLAK podpredsednik 
Boris PESJAK podpredsednik 
Srečko MEDVEN generalni sekretar OK 
Aleš VIDIC vodja tekmovanja in Tekmovalnega odbora 
 
Člani Organizacijskega komiteja 
Janez ŠMITEK svetovalec vodje tekmovanja 
Jože AJDIŠEK vodja komisije za promet 
Marjan JAKŠE vodja komisije za varnost 
Nataša MAKOVEC vodja komisije za nastanitve 
Matevž PODREKAR vodja tehničnih služb 
Aleš PODREKAR pomočnik vodje tehničnih služb 
Suzana ŽBOGAR vodja novinarskega središča 
dr. Matej ANDOLJŠEK vodja komisije za zdravstvo 
Anja KOLENC vodja tehnične pisarne 
Janja PLEMELJ vodja akreditacij 
Klavdija GOMBOC vodja protokola 
Mirjana BENEDIK vodja programa, ceremonij in javnega žrebanja 
Žiga FIŠER vodja odnosov z javnostmi 
Andrej ZAKRAJŠEK član - PU Kranj 
Lado VINDIŠ član - RTV Slovenija 
Uroš ZUPAM član - direktor SZS 
 
Pokal Vitranc delovale skladno s potrjenim terminskim planom in planom dela, ter sprejetimi sklepi OK Pokal Vitranc.  
 

Program tekmovanja za 61. Pokal Vitranc 2022 
 
Četrtek, 10. marec 2022 
Prihod ekip in prijava 
 
Petek, 11. marec 2022 
Hotel Kompas 
17:00  Sestanek vodij ekip in žrebanje štartnih številk za sobotni veleslalom   
 



 
Sobota, 12. marec 2022 
Prizorišče Podkoren 
09:30  Veleslalom 1 - prvi tek  
12:30  Veleslalom 1 - drugi tek  
Po tekmovanju  
-  razglasitev zmagovalcev  v ciljni areni 
-  Novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma (video konferenca v živo) 
Hotel Kompas 
17:00  Sestanek vodij ekip (Hotel Kompas) 
 
Nedelja, 13. marec 2022 
Prizorišče Podkoren 
09:30  Veleslalom 2 - prvi tek 
12:30  Veleslalom 2 - drugi tek  
Po tekmovanju  
-  razglasitev zmagovalcev  v ciljni areni 
-  Novinarska konferenca z zmagovalci veleslaloma (video konferenca v živo) 
 
Priprava tekmovalne proge   
Dela na pripravi smučišča in izdelavi umetnega snega so se začela januarja 2022, zaradi selitve Zlate Lisice v Kranjsko Goro nekaj 
dni prej, kot je bilo planirano. Zima 2021/22 je bila radodarna tudi z naravnim snegom in nizke temperature so omogočale 
izdelavo zadostnih količin  kompaktnega snega in s sodelovanjem vremena, je bila tekmovalna vrhunsko pripravljena in je 
omogočala vsem tekmovalcem enake pogoje. Določeni deli tekmovalne proge pa že vrsto let niso zadostno pokriti s sistemom 
za izdelavo kompaktnega snega, kar je predstavljalo določene probleme tudi za to tekmovanje. 
 
Tekmovalna proga je bila kvalitetno pripravljena, za kar gre celotnemu osebju v sklopu organizacije na in ob tekmovalni progi, 
kakor tudi osebju in direktorju RTC Žičnice. Za vsak primer pa sta bila pripravljena tudi dva rezervna starta. 
 
Prizorišče  
Ciljna arena je bila prilagojena na osnovi spoznanj in zahtev po boljši razporeditvi začasne in stalne infrastrukture v omejenem 
prostoru na Poligonu Podkoren, ter na osnovi izkušenj zadnjega tekmovanja v letu 2021.   
 

Glede na odločitev vlade RS glede sprostitve covid-19 ukrepov, in 
medalje Žana Kranjska na ZIO 2022, je bila prilagojena tudi sama 
ciljna arena, saj smo želeli zagotoviti čim več prostora za stojišča. V 
zadnjem trenutku je padla tudi odločitev, da se za poslovne 
partnerje, ki so zagotovili potrebna finančna sredstva za izvedbo 
tekmovanja, zagotovi manjša tribuna in pa manjši šotor, ker VIP 
program ni bil predviden.. 
 
Glede na zahteve Covid Protokola FIS-e, je vilo prizorišče 
prilagojeno, tako da je zadostilo zahtevam o vzpostavitvi dela 
prizorišča kot »enotnega varnega mehurčka« za člane tekmovalnih 
ekip, in zagotoviti, da ni prihajalo do nepotrebnega mešanja 

različnih skupin udeležencev v ciljnem prostoru in na tekmovalni progi. 
 
Vzpostavljena je bila posebna vstopna kontrolna točka na prizorišče za potrebe članov tekmovalnih ekip (FIS Rdeče področje) , 
kjer se je redno izvajala kontrola opravljenih testov vsakega posameznika posebej. Za ostale segmente organizacije se ni izvajalo 
kontrole testov, razen za tiste osebe, ki so delali ali vstopali v Rdeče območje. 
 
Za potrebe tekmovalcev je bil postavljen »Team Hospitality« šotor, ki je zagotavljal izpolnjevanje zahtev in priporočil NIJZ glede 
pandemije. 
 
Izvedba tekmovanj 
V okviru tekmovanja za 61. Pokal Vitranc 2022 sta bila izvedena dva veleslaloma. Pogoji za tekmovanje so bili vrhunski in so 
zagotavljali enakovredne tekmovalne pogoje vsem tekmovalcem na štartni listi. 
 
Varovanje prireditve 
Komisija za varnost, je glede na dejstvo, da je tekmovanje bila »javna prireditev«, pripravila plan varovanja in zagotavljanja 
varnosti na prireditvi, ki je bil prilagojen na eni strani zahtevam FIS in na drugi strani sprostitvami v zvezi s pandemijo in 
prisotnostjo gledalcev. 



 
Prometna ureditev 
Prometna ureditev je bila prilagojena potrebam prireditve. Večjih problemov ni bilo, predvsem zaradi izredno striktnega 
izdajanja parkirnih dovolilnic in dobro urejenega prevoza osebja organizacije na in iz prizorišča tekmovanja. 
 
Medijsko središče 
Medijsko središče je bilo v bližini ciljnega prostora v posebnem šotoru, in število delovnih mest je bilo omejeno in postavljena 
je bila tudi omejitev števila novinarjev/fotografov za posamezne medijske hiše. To se je izkazalo za dobro odločitev, saj so iz 
tekmovanja poročali predvsem mediji, ki redno spremljajo tekmovanja za svetovni pokal v alpskem smučanju. 
Novinarske konference z zmagovalci, so bile izvedene s pomočjo video tehnike, takoj po proglasitvi zmagovalcev. 
 
Odnosi z javnostmi in medijsko pokrivanje Pokala Vitranc 
Redno se je obveščalo medijske hiše in posamezne novinarje doma in v tujini o posebno pomembnih dogajanjih v zvezi s 
pripravami in izvedbo Pokala Vitranc.  
 
V okviru promocije in umeščanja Pokala Vitranc v medijski prostor, ter s tem povečevanja prepoznavnosti prireditve, je bil dne 
25. 2. 2022 izveden poseben VIP dogodek v Kranjski Gori, na katerega so bili povabljeni predstavniki gospodarstva, politike, SZS  
in estrade. Dogodek je bil izredno odmeven, še posebej v družbenih medijih,  kateri normalno ne posvečajo velike pozornosti 
športnim prireditvam.  
 
Novinarska konferenca pred tekmovanjem s pričakovanim odzivom slovenskih športnih medijev, je bila izvedena v Kranjski Gori 
v okviru posebnega VIP dogodka. Konference so se udeležili tudi minister za gospodarstvo, g. Počivalšek, ministrica za 
izobraževanje, znanost, šolstvo in šport, ga Kustec in pa direktor agencije Spirit in direktorica STO.  Novinarska konferenca v 
Celovcu, pa je bila izvedena nekaj dni kasneje, tik pred samim tekmovanjem. 
 
Tekmovanje je bilo tako kot do sedaj več kot zelo dobro pokrito s tiskanimi in elektronskimi mediji. Akreditiranih je bilo nekaj 
manj novinarjev in fotografov, kot v »normalnih pogojih«, glede na omejitve.  
 
Poleg TV Slovenije,  ki je imela produkcijo tv signala, sta bili prisotni s svojimi ENG ekipami tudi nemška ZDF in avstrijska ORF. 
 
Tekmovanje so v direktnem prenosu prenašalo 16 držav, torej vse večje države na katere gravitira alpsko smučanje, vključno s 
satelitskim programom Eurosport Europe in Eurosport Asia, ter preko spleta tudi v ZDA. Mediji so v opazovanem obdobju, od 
1. 1. 2022 do 31. 3. 2022 o 61. Pokalu Vitranc objavili skupno 437 prispevkov. Mediji so, kot je to vsako leto že stalnica, ponovno 
poudarjali odlično organizacijo tekem za svetovni pokal. 
 
Akreditacije 
Sistem akreditacij, ki ga OK vsako leto izpopolnjuje  je v bil usklajen z zahtevami FIS-e glede pandemije, prenosa potrebnih 
kontrolnih podatkov iz FIS Covid-19 Potnega lista, varnostno službo OK in posameznimi komisijami OK. Skupno je bilo 
akreditiranih 1620 oseb  
 
Pandemija Covid-19 
Za prireditveni prostor Poligon Podkoren je bil Rdeči mehurček vzpostavljen od vključno četrtka 10. 3. 2022 dalje. Na vhodih je 
bila kontrola testiranja posameznikov in v mehurček je bilo možno stopati samo ob izpolnjevanju pogojev. 
 
Namestitev vseh udeležencev je bila v hotelih v Kranjski Gori in sicer v treh hotelih izključno samo za uradno prijavljene 
tekmovalne ekipe in vodstvo tekmovanja.  Ostali udeleženci, podporne službe, Infront in novinarji pa so bili nameščeni izven 
teh hotelov. 
Za namen potrebnih testiranj je bil s pomočjo Bolnice Jesenice vzpostavljen poseben Covid Testni Center v prostorih ASK 
Kranjska Gora. Tu gre posebna zahvala osebju SB Jesenice pod vodstvom dr. Mateja Andoljška in Tanje Pristavec, ter strokovni 
pomoči dr. Irene Grmek-Košnik s strani NIJZ-a in osebju Pokala Vitranc, ki so odlično opravili zelo zahtevno in odgovorno delo. 

 
Nagradni sklad 
Nagradni sklad je bil v višini 120.000 SFR za vsako tekmovalni dan posebej, torej skupno 240.000 SFR. Nagradni 

sklad se je delil do 30. mesta – vsem finalistom, kar je v skladu z pravili FIS.  S strani FIS-e je bil preko SZS povrnjen 

del nagradnega sklada v višini 20% izplačanih nagrad, kot »FIS Covid pomoč« organizatorjem. 

Sodelovanje s SZS 
Nepripravljenost in nerazumevanje problematike, ter posledic potencialne odpovedi tekmovanja za 62. Pokal Vitranc, s strani   
ožjega vodstva SZS in AD, je bila stalnica v pogovorih zadnjih nekaj mesecev pred tekmovanjem. 
 
Zahtevna finančna situacijam, v kateri se znašel OK Pokal Vitranc v letu 2021, je posledica odločitve vodstva SZS, da ne pristane 
na podaljšanje pogodbe o prodaji medijskih pravic z Infront-om za obdobje 2026 – 2031. Vodstvo SZS ima svoje razloge za tako 



 
odločitev in se ni oziralo na posledice, ki jo je taka odločitev povzročila organizatorjem alpskih svetovnih pokalov v Mariboru in 
Kranjski Gori. Posledica je bila, da je agencija Infront umaknila ponudbo za nakup marketinških in oglaševalskih pravic za 
obdobje 2021/22 – 2026/27 za Pokal Vitranc in Zlato Lisico. 
 
Ta, finančno zelo zahtevna situacija, je zahtevala poseben in odgovoren pristop vseh partnerjev v projektu, da bi projekt Pokal 
Vitranc lahko sploh obstal. V sklopu tega smo začeli pogovore z vsemi partnerji o zniževaje stroškov za najeme opreme,  začasne 
infrastrukture, ter storitev, potrebnih za Pokal Vitranc in lahko potrdim, da smo od velike večine partnerjev imeli razumevanje 
in pomoč.  
 
Dne 30. septembra 2021, smo stanje predstavili ožjemu vodstvu SZS , ki pa ni pokazalo nobenega razumevanja in togo vztrajalo 
na izpolnitvi pogodbenih obveznosti do SZS, kar pomeni ca 200.000 € v proračunu Pokala Vitranc. Ponujeno s strani SZS je bilo, 
da se bo SZS s svojo marketinško ekipo (J. Križan, M. Verdnik) vključila v trženje razpoložljivih oglaševalskih površin za Pokal 
Vitranc (in Zlato Lisico) in s tem pomagala zagotoviti potrebna sredstva za izvedbo tekmovanj. S strani OK Pokal Vitranc smo 
zagotovili vse potrebne materiale za izvedbo. Neprijetno presenečenje pa je bilo, da se pomoč s strani SZS pogojevala s provizijo 
od pridobljenih sredstev, kar do sedaj ni bila nikoli praksa sodelovanja s SZS.  
 
S predstavniki SZS smo se na temo sestali trikrat, nazadnje 2. marca 2022. Vodstvo SZS ni spremenilo svojega stališča do pomoči 
Pokalu Vitranc. SZS smo predlagali smo, da se SZS odpove 25% medijskih pravic (168.000 €) za sezono 2021/22, a je vodstvo 
togo vztrajalo pri spoštovanju pogodbenih obveznosti, tudi za ceno izgube tekmovanj za svetovni pokal za moške. Pomoč pri 
trženju oglaševalskih površin za 61. Pokal Vitranc, s strani SZS je bila na koncu 0,00 €.  
 
OK Pokal Vitranc je resno razmišljal, da bi tekmovanje odpovedal. Na seji OK Pokal Vitranc dne 16.  februarja 2022, jer bil sprejet 
sklep, da se tekmovanje odpove, v kolikor bi bil finančni primanjkljaj prevelik in bi lahko ogrozil delovanje ASK Kranjska Gora. 
Taka odpoved pa bi pomenila konec tekmovanj za svetovni pokal za moške v Sloveniji. 
 
Tekmovanje je bilo uspešno izpeljano, s tem da je bilo vloženega veliko dela na strani vodstva Pokala Vitranc, ter da smo sami 
zagotovili večino potrebnih sredstev.   
 
Ocena FIS vodstva svetovnega pokala  
Tekmovanje za 61. Pokal Vitranc 2022 z obema veleslaloma je bilo najkvalitetnejše veleslalomsko tekmovanje v sezoni 2021/22  
 
Finančno poročilo 
Tekmovanji za 61. Pokal Vitranc 2022 je bilo finančno izredno zahtevno.  
Odpoved marketinške ponudbe s strani agencije Infront, je postavilo OK Pokal Vitranc v izredno težek in zahteven položaj, saj 
je bilo s tega vira pričakovano ca 600.000 €, katerih izpad je bilo težko nadomestiti. .  
 
Velik negativni vpliv pri prodaji razpoložljivih oglaševalskih površin za Pokal Vitranc je imelo dejstvo, da je bila v januarja 2022 
v Kranjski Gori mariborska Zlata Lisica, katero je pomagala tržiti SZS in s tem postavila nizko ceno ponudbi Pokala Vitranc na 
slovenskem tržišču.   
Finančno poročilo je v prilogi. 
 
Zaključek 
Tekmovanji za 61. Pokal Vitranc 2022 je bilo izvedeno zelo uspešno in v težkih finančnih pogojih. 
Vse tehnične komisije in njihove ekipe so opravile zahtevano delo na zahtevanem profesionalnem nivoju, kljub temu,  da so 
vse osebe vključene v delo, prostovoljni amaterski delavci.  Izpolnili smo postavljen cilj, da se zmanjša število osebja v 
organizaciji tekmovanja na najmanjšo možno število, ki še omogoča kvalitetno izvedbo tekmovanja.  Imamo  odlično ekipo, ki 
temelji na članih Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora in nekaterih smučarskih društev ter posameznikih, imamo vodje 
posameznih komisij in delovnih skupin z znanjem, izkušnjami ter predvsem z veliko pripadnost Pokalu Vitranc vseh, ki delajo 
na pripravi in izvedbi tekmovanja 
Dolgoletno partnerstvo s posameznimi ponudniki storitev in opreme se je neizpodbitno izplačalo, saj v tem partnerskem 
odnosu skupaj razvijamo nove dodane vrednosti projektu Pokala Vitranc in partnerji so nam letos pomagali v težki finančni 
situaciji. Treba je omeniti, da so hotelske hiše opravile izredno delo, da so namenile udeležencem tekmovanja svoje hotele in 
striktno upoštevala navodila za preprečevanje širjenja okužb. 
Tekmovanje je bilo pripravljeno in izvedeno na visokem nivoju in je bilo pripravljeno in izvedeno optimalno.  
 
Kranjska Gora, 25. maj 2022 
 
Srečko Medven, Generalni Sekretar  
Pokal Vitranc 
 
Priloga: Finančno poročilo za 61. Pokal Vitranc 2022  



 

 

61. Pokal Vitranc 2022,

FINANČNO POROČILO

V 16.05.2022

PRIHODKI 1,286,366.50 €

Data&Timing pravice - neto (brez dela SZS) 33,850.00 €

Marketing OK PV 398,828.00 €

FIS covid-19 pomoč 49,440.00 €

najemi - stojnice 1,037.00 €

prodaja kart VSL 36,211.50 €

tuji - Infront 95,000.00 €

TV pravice (100%) 672,000.00 €

ODHODKI 1,351,902.17 €

Akreditacije 12,359.00 €

Covid-19 19,990.54 €

Marketing in oglaševanje 110,566.23 €

Medijski center 32,774.88 €

Odnosi z javnostmi 8,789.81 €

OK - splošni skupni stroški 342,137.51 €

Program & ceremonije 8,573.11 €

Promet 24,305.50 €

Protokol 217.41 €

RTV - produkcija tv signala 16,957.33 €

Sprejemni center, namestitve 140.43 €

SZS (25% Medijskih oravic) 168,000.00 €

Tehnična komisija 56,654.06 €

Tehnična pisarna 2,189.43 €

Tekmovalci 347,601.40 €

Tekmovalni odbor 150,842.95 €

Varnost 30,666.58 €

Zdravstvo 19,136.00 €

SKUPAJ -65,535.67 €

vsi podatki so bruto (DDV vključen)

OK Pokal Vitranc

Gregor Benedik, predsednik


