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1. ZAHVALA  
 

Zahvalo izrekamo številnim prostovoljcem, ki so v svojem prostem času (prenekateri so 
žrtvovali tudi svoj letni dopust) izredno požrtvovalno delali na skakalnici ter tako 
ustvarili odlične pogoje za tekmovanje.  V še vedno zahtevnih epidemioloških razmerah  
so se prav vsi predstavniki organizatorja obnašali izredno odgovorno, zato smo tudi z 
epidemiološkega stališča tekme izpeljali tako, da so bile vzor vsem naslednjim tekmam v 
karavani svetovnega pokala. 
 
Veliko zahvalo, pohvale in čestitke izrekamo Občini Ljubno, županu Franju 
Naraločniku ter občinskim svetnikom, ki še naprej podpirajo našo veliko prireditev in 
vidijo v njej velik potencial za nadaljnji turistični in športni razvoj občine, ki bo še kako 
potreben, da se bodo ponovno obnovile turistične priložnosti Ljubnega in naše doline. 
 
Zahvaljujemo se tudi našemu glavnemu sponzorju – družbi BTC iz Ljubljane in 
njenemu predsedniku upravnega odbora Jožetu Mermalu ter glavnemu izvršnemu 
direktorju mag. Damjanu Kralju, ki še zdaleč ne pomaga pri organizaciji prireditve 
samo s finančnimi sredstvi, temveč tudi z vsemi razpoložljivimi kadrovskimi potenciali. 
Ti so res opravili veliko delo in smo jim za njihov doprinos resnično hvaležni. 

 
 
Zahvaliti se želimo tudi Smučarski zvezi Slovenije in njenemu vodstvu za vso podporo, 
pomoč in dobro sodelovanje v vseh letih kontinentalnega in svetovnega pokala v 
smučarskih skokih za ženske na Ljubnem ter finančni podpori za postavitev 
razsvetljave stadiona, ki je omogočila nočno tekmo v najbolj gledanem terminu 
novoletnih praznikov.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. POROČILO 
 

Tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske je bilo izvedeno v dneh od 30. 
decembra 2021 do 1. januarja 2022 na HS-94 na Ljubnem ob Savinji  in je bilo realizirano v 
vseh zadanih ciljih. Tekme so potekale pod drobnogledom funkcionarjev FIS-e in Smučarske 
zveze Slovenije. To je bila enajsta sezona svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. 

OK LJUBNO 2022 

 

Rajko Pintar    predsednik 

Miha Mermal     namestnik predsednika – predstavnik sponzorja BTC,d.d. 

Borut Meh   Predstavnik SZS 

Tomi Trbovc     Predstavnik SZS 

Marko Mlakar   Vodja tekmovanja 

Radenko Tešanović   Občina Ljubno 

Petra Grosman  Marketing 

dr. Barbara Grm   Zdravstvo 

Alojz Murko   SSK Ljubno BTC 

Anja Pukart   Namestitve 

Ajda Povh   Akreditacije, transport 

Davorin Potočnik          Predstavnik Policije 

Matjaž Sem   Predstavnik Policije – varnost in varovanje 

Andrej Krivec   Predstavnik Slovenske vojske 

Lado Vindiš    Predstavnik RTV Slovenija 

Darko Ermenc   Tehnična podpora 

 

TEKMOVALNI ODBOR 2022: 

Predsednik tekmovalnega odbora: Jože Ograjenšek 

Vodja tekmovanja: Marko Mlakar 

Vodja skakalnice: Martin Juvan 

Vodja zastavonoš in teptačev: Roman Vodušek 

Vodja naleta: Franci Rogelj  

Štarter: Završnik Martin, Robert Samec, Damjan Ograjenšek 



Vodja mize: Janko Mogel 

Vodja doskočišča: Blaž Presečnik 

Vodja izteka: Miran Žerovnik 

Vodja predskakalcev: Tomaž Murko 

Vodja varnostne in rediteljske službe: Gašper Slatinšek 

Vodja meritve dolžin: Uroš Tovornik, Luka Ograjenšek 

Hišni reditelj: Roman Vodušek 

Vodja strojnega parka in priprave arene, šotorov…: Lan Remic 

Vodja tehničnih naprav, komunikacija s Swisstimingom: Darko Ermenc  

Vodja telekomunikacij: Ludvik Miklavc 

Vodja brezžičnih zvez: Slovenska vojska 

Elektrika: Drago Vrčkovnik 

Prevozi: Jaka Jakop 

Asistenca pri kontroli opreme: Irena Juvan, Simon Klemenšek 

Vodja tekmovalne pisarne: Omladič Denis 

Zdravstvena služba: Paramedic d.o.o. 

Tiskovni predstavnik: Tomi Trbovc 

Sekretarka žirije: Monika Videmšek 

Pisarna, akreditacije: Anja Pukart, Ajda Povh  

Meteorolog: Jure Jerman 

Napovedovalec: Bojan Makovec 

Marketing in promocija: Miklavž Pintar 

Obračunska služba: Vida Slatinšek 

Podpora FIS marketingu, transparenti iztek: Lan Remic 

Skrbnik socialnih omrežij: Matej Špehar 

Skrbnik cest, dovozov, poti: Janko Govek 

 

Ožji tekmovalni odbor po pravilniku FIS-e 

• Vodja tekmovanja    Marko Mlakar 

• Sekretarka tekmovanja    Ajda Povh 

• Vodja skakalnice    Martin Juvan 



• Vodja merilcev     Uroš Tovornik 

• Vodja računske službe    Darko Ermenc 

• Vodja varnostne službe   Gašper Slatinšek 

• Tehnična podpora    Tomaž Murko 

• Šef opreme     Alojz Murko 

• Vodja zdravstvene službe   dr. Barbara Grm 

• Covid- 19 Koordinator   dr. Irena Grmek Košnik 

 

FIS FUNKCIONARJI 

 

• Chika Yoshida  (JAP)  RD     
• Szczepanek Dorotea  (POL)  EC  
• Anja Tepeš       (SLO)  EC 
• Miran Tepeš    (SLO) ARD  
• Sambugaro Sandro     (ITA)   TD   
• Martin Brunner           (GER)  TDA  
• Tami Kiuru                 (FIN)   MC 

 
SODNIKI 
 
- Dežman Tomaž (SLO) 
- Malec Pascal     (FRA) 
- Begutter Christian (AUT) 
- Hunefeld Mirko (GER) 
- Szostak Tadeusz (POL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. Splošni podatki 

  

 

30. 12. 2021 –  Nika Križnar je na silvestrski tekmi osvojila prvo mesto, Ema Klinec pa tretje mesto 
na tekmi za svetovni pokal  

                                                                                                                  Foto: Jure Makovec 

 
Enajsto tekmovanje v smučarskih skokih za ženske za svetovni pokal na Ljubnem je potekalo 
od 30. decembra 2021 do 1. januarja letošnjega leta. V četrtek, 30. decembra, so bile na 
sporedu kvalifikacije, v petek, 31. decembra 2021 in v soboto, 1. januarja 2022 pa dve tekmi 
za svetovni pokal v okviru Silvestrske turneje.  

V veliko čast si lahko štejemo, da se je prav na Ljubnem obrnil nov list v zgodovini ženskih 
smučarskih skokov z začetkom novoletne turneje, ki smo jo sicer za razliko od moških tekem 
poimenovali Silvestrska turneja. 

Zelo velik izziv je bila odločitev, da bo tekma pod žarometi, ki smo jih postavili slab mesec 
pred prireditvijo. Finančna pogajanja so bila zelo težavna, vendar smo z veliko pomočjo 
Smučarske zveze Slovenije zagotovili dodatnih slabih sto tisočakov sponzorskega denarja, 
kolikor je bilo potrebno odšteti za postavitev zadostne razsvetljave za potrebe televizijskega 
prenosa. Zelo veseli smo bili po tekmi, ko so poznavalci izredno pohvalili postavljeno 
razsvetljavo, ki je omogočila zelo kvaliteten televizijski prenos.  

Na posamični tekmi se je pomerilo  71 tekmovalk iz šestnajstih držav: Norveške, Slovenije, 
Japonske, Avstrije, Češke, Nemčije, Francije, Rusije, Italije, Poljske, Finske, ZDA, Romunije, 
Švedske, Ukrajine in Kitajske.  



Smučarske skakalke so se prvič v zgodovini pomerile v KO sistemu oziroma v sistemu na 
izpadanje. 

Na prvi tekmi je zmagala Nika Križnar, Ema Klinec je bila tretja. Na drugi tekmi je zmagala 
Sara Takanashi, Urša Bogataj je bila druga.  

Skupna zmagovalka Silvestrske turneje je bila Avstrijka Marita Kramer, Nika Križnar je bila 
druga. 

Skakalnica je bila izredno dobro in pravočasno pripravljena. Ob tem je potrebno poudariti 
veliko pridobitev –  zasnežnevalni sistem, ki je odlično deloval.  

Ljubno tako še naprej ohranja status najprestižnejše in najatraktivnejše tekme v karavani 
svetovnega pokala v smučarskih skokih za ženske. 

 
4. Covid – 19 Protokol 
 
Že v najzgodnejših pripravah na letošnje tekme je Organizacijski komite Ljubno 2022 takoj 
po sprejemu poročila za lansko tekmo sprejel izhodišča za izvedbo letošnje tekme. Še v 
zgodnji jeseni smo bili prepričani, da bomo tekem lahko izvedli z gledalci in o tej opciji smo 
se pogovarjali tudi s FIS in Infrontom Italy, kajti vsi smo bili zelo zainteresirani, da tekme 
izvedemo pred res velikim številom gledalcev. Z lokalno skupnostjo smo bili dogovorjeni tudi 
za izvedbo silvestrovanja na bližnjem prireditvenem prostoru. Žal pa so se epidemiološke 
razmere v Sloveniji v začetku jeseni tako rapidno poslabšale, da so bile javne prireditve na 
prostem mogoče samo pod takimi pogoji, ki finančno niso bili vzdržni in smo se morali 
odločiti za prireditev brez gledalcev. 
 
Mednarodna smučarska federacija (FIS) je od vseh organizatorjev zahtevala izdelavo Covid – 
19 Protokola, ki je do potankosti opredeljeval vse korake in postopke obvladovanja širjenja 
virusa. Naša tekma je bila še pod posebnim drobnogledom, saj je bila tik pred Olimpijskimi 
igrami v Pekingu in nihče si ni želel, da bi se pred njimi okužil. Z veseljem lahko poročamo, 
da nismo zaznali nobenega poročila o kakršnikoli okužb tekmovalk, trenerjev ali FIS-inega 
osebja. 
Epidemiološki ukrepi so bili sicer strogi kot leto poprej, z razliko, da organizatorjem ni bilo 
potrebno bivati v hotelih v mehurčku. Tudi testiranja smo izvajali po protokolu na stadionu v 
zato posebej pripravljenem šotoru.  
 
Smo pa letos zaradi epidemioloških razlogov vse tekmovalke, trenerje, spremljevalno osebje, 
funkcionarje FIS, sodnike in drugo strokovno osebje nastanili v samo enem hotelu – Hotel 
Vesna Topolšica. Pripomb na bivanje ni bilo. 
Po prvi tekmi smo na stadionu organizirali še eno testiranje PCR, ki je bilo prostovoljno in je 
bilo namenjeno tistim tekmovalkam in funkcionarjem, ki so teste potrebovali na naslednjih 
prizoriščih. Tudi ti testiranci so rezultate prejeli pravočasno. 
 
 
5. Priprava skakalnice in stadiona 
 
Že nekaj časa vemo, da moramo vložiti še večje napore v pripravo snega, da nas nobena 
odjuga ne bo več presenetila. Glede na to, da celotna priprava skakalnice sloni na 
prostovoljnem delu članov kluba, staršev skakalcev in prijateljev ljubenske tekme za svetovni 



pokal v smučarskih skokih za ženske, smo vedeli, da smo si zopet zadali zelo zahtevno 
nalogo. 
Tekma v novoletnem času je bila za vse nas velik izziv, še posebej z gledišča priprave snega 
za skakalnico. Veliko je bilo dvomljivcev, ki so bili prepričani, da v teme času ne bomo uspeli 
pripraviti skakalnice. Z izdelavo snega smo začeli dovolj zgodaj. Lahko rečemo, da smo 
izkoristili vsak trenutek, ko je bilo mogoče delati sneg. Posebej je potrebno povedati, da 
skoraj nismo imeli tehničnih težav pri izdelavi umetnega snega. To nas lahko zelo opogumlja, 
saj pomeni, da smo naredili velik korak naprej pri optimalizaciji vodovodne napeljave, črpalk, 
elektrike in usposobljenosti snežnih topov in teptalcev snega. 
Zato je bila skakalnica pripravljena veliko prej kot v prejšnjih letih in je bila ocenjena z odliko 
s strani funkcionarjev FIS. Za povrh smo imeli pripravljenega še kar nekaj rezervnega snega. 
 
Nikakor pa ne smemo pozabiti na veliko pridobitev na stadionu – novo trenersko tribuna, ki je 
moderna in popolnoma prilagojene za potrebe svetovnega pokala. Postavitev nove tribune je 
financirala Občina Ljubno. V načrtu je bilo  tudi asfaltiranje ceste na vrh zaletišča, ki pa 
zaradi neugodnih vremenskih razmer ni bila realizirana do tekme. Investicija pa je bila 
realizirana v času, ko pišemo to poročilo v mesecu aprilu 2022. 
 
6. Nastanitve in prevozi 
 
Nastanitve so bile pogojene s Covid – 19 Protokolom in smo ji navedli v ustreznem poglavju. 
 
Nemoteno so potekali tudi prevozi ekip ter FIS funkcionarjev z letališč. Zaradi 
epidemioloških ukrepov smo prevoze ekip izvajali samo z letališča Brnik. 
 
7. Varnost in red na prireditvi  
 
Izvedbo varovanja svetovnega pokala tudi v letošnjem letu ocenjujemo kot zelo dobro in 
primerno nivoju navedenega tekmovanja. Kar se tiče prometa nismo beležili posebnosti.  
 
Kot zelo pozitivno smo ocenili sprejem občinskega odloka o prepovedi približevanja širšemu 
prireditvenemu prostoru, ker je prireditev bila brez gledalcev. V predhodni oceni policije je 
bila to tudi ena izmed najpomembnejših nalog organizatorjev – torej preprečitev dostopa 
prireditvenemu prostoru predvsem domačinov. 
Ostalih prekrškov na sami prireditvi nismo zaznali.  
Poleg zagotavljanja varnosti in izvajanja nalog s strani policije, je bilo s  strani organizatorja 
varovanje organizirano s kombinacijo varnostne službe in rediteljev. 
S strani varnostne službe je naloge rediteljev na prireditvi izvajala družba SINTAL.  
Rediteljsko službo so opravljali člani PGD Radmirje, PGD Ljubno in PGD Okonina. 
Policisti so delo izvedli v skladu z načrtom dela. Občinsko redarstvo je letos opravljalo nadzor 
približevanju prireditvenemu prostoru.  Reditelji in varnostniki so svoje delo opravili odlično. 
Na Slovensko Policijo smo se obrnili s prošnjo, da nam za lažjo pripravo izvedbe ukrepov za 
zagotavljanje varnosti dogodka FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske – Ljubno 
2022 omogoči brezplačno izposojo varnostnih ograj. Naša prireditev po odločbi Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport sodi med velike mednarodne športne dogodke. 

Ograje smo nujno potrebovali za varovanje omenjene prireditve. V letošnjem letu je bila 
prireditev specifična, saj smo jo  organizirali brez gledalcev, kljub temu pa se  je lahko 
pričakovalo, da se bodo posamezniki ali skupine poskušale približati prireditvenemu prostoru, 
zaradi česar je bilo potrebno ograditi širši in ožji prireditveni prostor in preprečevati dostop do 
samega prizorišča izvedbe. Prav tako smo ocenili, da se v luči pogostih pojavov in pozivov na 



medmrežju lahko zgodi, da bi tudi kakšni protestniki in vsi, ki se ne strinjajo z ukrepi za 
zajezitev COVID-19, nameravali veliko mednarodno prireditev izkoristiti za promocijo svojih 
ciljev. 

Za uresničitev teh potreb smo od Policije brezplačno dobili na uporabo 300 ograj, za kar smo 
Slovenski Policiji zelo hvaležni. 

Zahvaljujoč Slovenski vojski smo bili letos deležni večje količine UMTCEH plošč, ki so bile v 
veliko pomoč pri ureditvi prireditvenega prostora, prav tako pa tudi dva velika vojaška šotora. 
Slovenska vojska je pomagala tudi s sredstvi zveze, ki so nepogrešljivi za dobro in utečeno 
komunikacijo organizatorjev na tekmi. V zahvalo smo pripadnikom Slovenske vojske 
omogočili predvsem promocijske dejavnosti na naših socialnih omrežjih, ki so zelo dobro 
obiskana. Za odlično sodelovanje smo Slovenski vojski zelo hvaležni. 
 
 
8. Zdravstvena služba 
 
 
Zdravstveno službo sta vse tri dni vršili dve kompletni zdravstveni ekipi Paramedic iz 
Ljubljane. 
Organizirali smo tudi nepretrgano 72 urno dežurstvo zdravnice, ki je bila v stalni 
pripravljenosti.  
 
 
9. Prostovoljci 
 

Tekma še vedno sloni v veliki meri na prostovoljstvu. Tudi letos je bilo veliko narejenega v 
tej smeri. Pri pripravi in izvedbi samih tekmovanj je sodelovalo več kot 200 prostovoljcev. 
 
 
10. Ocene s strani FIS  
 
Funkcionarji FIS so tekmovanja ocenili z najvišjimi ocenami.. Sodelovanje z OK-jem in TO-
jem so v svojih poročilih ocenili za brezhibne in se za odlično sodelovanje tudi lepo zahvalili.   
 
 
11. TV gledanost 
   

Gledanost tekem z Ljubnega je bila sijajna.  

Uradni podatki o gledanosti: 

30.12 2021 –  kvalifikacije      9,22 % delež gledalcev   –  182.669 gledalcev 

31.12.2021 –  1.serija              12,95 % delež gledalcev  –  227.418 gledalcev 

31.12.2021 –  2.serija     13,18 % delež gledalcev  –  251.708 gledalcev 

01.01.2022 –  1.serija     17,46 % delež gledalcev  –  305.401 gledalcev 

01.01.2022 –  2.serija     18,06 % delež gledalcev   – 347.365 gledalcev  



Tekme na Ljubnem so bile za 1 % bolje gledane od tekem novoletne turneje moških v 
Oberstdorfu in Garmisch Partencirhnu. 

12. Kako v prihodnje? 
 
Tudi naslednja tekma za svetovni pokal na Ljubnem bo v istem terminu. Vendar je 
konkurenca za ta ekskluzivni termin v mednarodnem merilu izredno ostra. Zato naslednje 
tekme v novoletnem terminu še niso zagotovljene, v veliki meri pa so pogojene z zelo hitrim 
zagotovilom, da bo v bližnji prihodnosti skakalnica povečana. Takšno situacijo v celoti 
pogojujejo marketinški in finančni pogoji, ki so za velike skakalnice veliko privlačnejši. 

Sicer pa ljubenska tekma nikakor ni ogrožena, saj še vedno velja za najatraktivnejšo tekmo v 
karavani svetovnega pokala. 

13. Finančno poročilo 
 
Zaradi zelo težke epidemiološke situacije je bilo delo odbora za marketing in promocije letos 
izredno zahtevno, saj so bili tudi najbolj zvesti sponzorji in podporniki v zahtevnih finančnih 
situacijah, 
Na strani organizatorja pa so nastali dodatni stroški: 
- Testiranje organizatorjev  
- Testiranje FIS funkcionarjev  
- Dodatna zdravniška služba (72 urno nepretrgano zdravniško dežurstvo) 
- Veliko večje število sanitarij, razkuževalnikov, razkuževalni sredstev, delo čistilk…. 
 
Posebno poglavje so stroški nastanitev reprezentanc, ki jih po pravilnikih pokriva organizator. 
Veliko priznanje so rekordne številke glede udeležbe števila držav in skupnega števila 
tekmovalk, toda vse to prinaša veliko večje izdatke za organizatorje kar se tiče nastanitev ter 
seveda tudi kateringa na stadionu. 
Pomembno pa se je poznal tudi izpad prihodkov iz vstopnine. 
Seveda je bilo nekaj manj stroškov zaradi dejstva, da je bila tekma brez gledalcev, vendar so 
bili izdatki zaradi epidemioloških ukrepov bistveno višji od stroškov, ki bi jih imeli, če bi bile 
razmere običajne. 
Pomembni so bili tudi dodatni stroški za bistveno povečan nagradni sklad. 
Dodatni stroški so bili tudi s postavitvijo LED panojev, ki pa so upravičili strošek, saj je bila 
prireditve oglaševalsko na bistveno višjem nivoju. 
Dobrodošla pa je bila finančna pomoč FIS-e, ki je organizatorjem pokrila 20 % nagradnega 
denarnega sklada ter pokrila stroške »zelene črte«. 
 
FINANČNI IZKAZ 
 
Prihodki: 425.598,00 
Odhodki: 417.755,00 
Ostanek prihodka nad odhodki: 7.843,00 
 
 

Rajko Pintar 

OK Ljubno 2022 

Predsednik 



 

 

Foto: Jure Makovec 

 



 

 

 


