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IZVLEČEK
Planiški smučarski skoki in poleti kot del identitete Slovencev
Vsak narod ima svoj element, ki ga povezuje in istoveti v en narod. Od konca 19. stoletja, ko so
Slovenci začeli razmišljati o odcepitvi od nemške kulture in kasneje od jugoslovanske, je smučarski
šport sovpadal z nacionalnim zorenjem. Slovenci smo

ob vstopu v svojo državo imeli že

izoblikovano identiteto. Ta je razvidna tudi v razvoju nacionalnega športa pri nas, pri razvoju
smučarskih skokov in poletov. V Jugoslaviji smo bili edini narod, ki se je ukvarjal s smučarskimi
skoki in poleti, nihče od drugih narodov se ni posvečal tej disciplini. Poleg tega so smučarski poleti
na pobudo Slovencev postali samostojna disciplina smučarskih skokov. Kako je Planica
zaznamovala slovenski vsak dan, je razvidno tudi v narodno-zabavni glasbi. Ansambel bratov
Avsenik je uglasbil pesem v čast Planici z naslovom Planica, Planica, ki opeva lepoto »snežene
kraljice«. Poleg tega Ljubljanske mlekarne proizvajajo sladoled z imenom Planica.
Vsako leto se konec marca pod Poncami zbere veliko Slovencev na tekmah svetovnega pokala v
smučarskih skokih. V magistrski nalogi sem se posvetila kronološkemu prikazu razvoja planiških
smučarskih skokov in vplivu na nacionalno identiteto.
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ABSTRACT
Ski jumps and flights on Planica as part of Slovenia national identity
Each nation has its own element that is its connecting and unifying element. When Slovenians
began considering separating themselves from the German culture at the end of the 19th century
and later from the Yugoslav culture, skiing as a sport began coinciding with national growth.
Slovenians already had a formed national identity when they entered their own country. This is
also evident in the development of the national sport in Slovenia – in the development of ski jumps
and flights. As a part of Yugoslavia, Slovenians were the only nation that practiced ski jumps and
flights, none of the other nations of that country paid attention to this discipline. Aside from that,
ski flights became an independent discipline of ski jumps at the initiative of Slovenians. The fact
that Planica marked the Slovenian everyday life can also be seen in Slovenian National Music.
Ansambel bratov Avsenik (Avsenik Brothers Ensemble) wrote a song in honour of Planica titled
Planica, Planica, which sings praise to the beauty of the »snow queen«. In addition, Ljubljanske
mlekarne (Ljubljana Dairies) produce an ice cream called Planica. Each year at the end of March,
many Slovenians gather under the Julian Mountain peaks to watch the ski jump World Cup
matches. In the thesis I focused on showing the chronological development of Planica ski jumps
and the influence of Planica ski jumps on the national identity.
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1

Uvod

V magistrski nalogi sem prikazala kronološki razvoj planiških smučarskih skokov, ki sega od leta
1920, ko je bila zgrajena prva umetna skakalnica v bližini Bohinjske Bistrice, pa vse do leta 2020.
Hkrati sem poskušala ugotoviti, kako so skoki vplivali na oblikovanje slovenske nacionalne
identitete ter na popularizacijo tega športa pri nas.
Cilj magistrske naloge je predstavitev zgodovine smučarskih skokov v Planici z vsemi
pomembnimi mejniki, ki so vplivali na razvoj tega športa. Poleg tega pa sem pojasnila, kakšno
vlogo so imeli smučarski skoki pri grajenju slovenske nacionalne identitete.
Domnevam, glede na današnji vpliv smučarskih skokov na Slovence in njihovo identifikacijo s
Slovenijo, da so imeli ti pomemben vpliv že v preteklosti.

1

2

Planiški smučarski skoki in slovenska nacionalna identiteta

Družbena konstrukcija nacionalnosti ne temelji le na podlagi mitov, simbolov, ampak tudi na
podlagi naravnega okolja in geografskih značilnosti.1 Prav pokrajina, v kateri prebivamo ljudje,
zaznamuje človeka.2 Slovence so alpske in predalpske pokrajine zaznamovale pozimi, saj je
smučanje na teh območjih postalo sestavni del življenja – bloško smučanje kot prvi pojav smučanja
v Srednji Evropi, razvoj ljudskega smučanja, množičnega smučanja, smučanja slepih. Za skakalno
identiteto je pomembno rojstvo in razvoj smučarskih poletov prav na našem ozemlju, in sicer leta
1934.3 Poleg pokrajine pa tudi stadioni, igrišča in telovadnice od svojega nastanka predstavljajo
polja, na katerih so države med seboj tekmovale in merile svoje moči v mirnih časih. Športniki so
predstavljali orodje države za dokazovanje svoje moči proti športnikom iz drugih držav in kot
orodje združevanja subjektov v nacijo.4
Gradnja nacije ter moderni šport sta med seboj povezana že vse od 19. stoletja, ko se je pojavil
vzpon modernega športa. Procesi gradnje nacije so pri nas potekali na različnih ravneh, tudi na
ravni športa, že zelo zgodaj se je začela razvijati ideja o nacionalnem športu.5 Za slovensko
smučarsko in skakalno zgodbo je pomembno, da ta sovpada z zorenjem nacionalne emancipacije.
Od konca 19. stoletja smo se Slovenci želeli odcepiti od nemške identitete in kasneje od
jugoslovanske.6 Že pred drugo svetovno vojno so imeli smučanje, planinstvo in alpinizem značaj
pravih nacionalnih panog.7 Do leta 1938 je smučanje pri nas začelo služiti užitku in koristi množice,
zato se je JZŠZ zelo trudila, da bi razvila vrhunske tekmovalce in tudi to je bil razlog, zakaj je
podpirala Planico. Če ne bi imeli Slovenci Planice, se pri nas skoki ne bi razvili dlje kot do leta
1933.8
Slovenci in Slovenke smo se v jugoslovanski državi od drugih narodov razlikovali po športu,

1

Šaver, Boštjan. Nazaj v planinski raj: alpska kultura slovenstva in mitologija Triglava. Ljubljana: Fakulteta za
družbene vede, 2005, 24.
2
Mikša, Peter, Ogrin, Matej, Glojek, Kristina. »Od kod gorska identiteta Slovencev?« Geografski zbornik, 64(2017),
11. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-3HVRM3CK/da668680-5af8-421a-884c-4bd1bcf91c0c/PDF
(Dostop: 6. 10. 2020).
3
Pisno dopisovanje e-mail Guček – Batagelj.
4
Starc, Gregor. »Telesne prakse športa kot torišče slovenskega nacionalizma: "Vsak poedinec je narodu
tekmovalec!"«, Teorija in praksa, 40(2003), 911.
5
Starc, Gregor. »Šport kot socialna arena nacije v Sloveniji.« Razprave in gradivo, 50-51(2006), 273.
6
Pisno dopisovanje e-mail Guček – Batagelj.
7
Marcura, Dušan, Mojca Doupona, Blanka Mekinda, Rado Pišot, Lev Kreft. Statusna vprašanja slovenskega športa.
Ljubljana: Fakulteta za šport: Zavod Enajsta akademija, 2010, 145.
8
Batagelj, Borut. Izum smučarske tradicije: Kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do 1941. Ljubljana: Zveza
zgodovinskih društev, 2009, 289.
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predvsem skozi smučanje in nogomet.9 Smučanje in smučarski skoki so bili nekakšna posebnost
Slovencev.10 Že takrat so smučarski skoki in smučanje v Sloveniji pridobili skoraj mitološki status,
ta se je zasidral v kolektiven spomin Slovencev.11 Ti dve športni panogi v ostalih delih Jugoslavije
nista bili razviti in s tem je smučanje uspelo ohraniti svoj »slovenski značaj« in tako je predstavljal
enega izmed najpomembnejših označevalcev slovenstva znotraj skupne države.12 Poleg tega v je
bil v Jugoslavij slovenskim športnikom otežen dostop do različnih jugoslovanskih reprezentanc.
Slovenci so se tako počutili odrinjene od jugoslovanskega športa, zato so se še bolj naslonili na
slovenske »nacionalne« športe, na smučanje, skoke in alpinizem.13 Prav v smučanju ter smučarskih
skokih so bili v jugoslovansko politično razgretih časih najbolj priljubljeni slovenski športniki. To
so bili: Bojan Križaj, Mateja Svet, Primož Ulaga, Jože Kuralt, Rok Petrovič, … Bili so člani
Jugoslovanske smučarske reprezentance, po narodnosti pa so bili Slovenci.14 Bili so zelo uspešna
zimska športna reprezentanca, to pa je vplivalo tudi na domoljubje. Povprečen Slovenec je vsak
zimski konec tedna preživel pred televizijo in navijal za slovenske športnike. To je bil čas, ko se je
začela prebujati nacionalna zavest. Pomembno vlogo pri vzpostavitvi le-te je imela tudi akcija
Podarim-Dobim, s katero je smučanje postalo identifikacijska točka slovenstva.15 Tudi tekmovalci
sami so se na tekmovanjih in nastopih začeli identificirati kot Slovenci, saj so prvič v zgodovini
nastopili s čeladami oziroma trakovi, na katerih se je pojavil napis Slovenija.16
Slovenci smo ob vstopu v svojo državo imeli že izoblikovano identiteto. To je bilo razvidno tudi v
razvoju nacionalnega športa pri nas, tudi pri razvoju smučarskih skokov in poletov. Po
osamosvojitvi sta alpsko smučanje in smučarski skoki pridobila na priljubljenosti in ugledu med
Slovenci, postala sta mit. K temu so pripomogli slabši rezultati športnikov iz bivše skupne države.
Na tekmovanjih smo se Slovenci predstavljali s simboli in s tem prikazali pripadnost Sloveniji.
Prireditve, kot so: Planica, Zlata lisica in Pokal Vitranc so postale tradicionalne. Ogleda si jih
množica ljudi, služijo pa tudi kot sredstvo za ohranjanje identitete ter omogočajo, da se športni

9

Starc, »Šport kot socialna arena nacije v Sloveniji.«, 273.
Pisno dopisovanje e-mail Guček – Batagelj.
11
Hojka Šober, Ana. »Zaznavanje vpliva športa na nacionalno identiteto Slovencev: študija primerov«. Diplomska
naloga, Fakulteta za šport, 2013, 30.
12
Starc, »Šport kot socialna arena nacije v Sloveniji.«, 278.
13
Marcura, Doupona, Mekinda, Pišot in Kreft, Statusna vprašanja slovenskega športa, 148.
14
Kerec, Darja, Repe Božo. Slovenija, moja dežela: družbena revolucija v osemdesetih letih. Ljubljana: Cankarjeva
založba, 2017, 103.
15
Starc, »Šport kot socialna arena nacije v Sloveniji.«, 279.
16
Kerec in Repe, Slovenija, moja dežela, 105.
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navdušenci zberejo na enem mestu in ponosno razkazujejo svojo nacionalno identiteto. Velik del
Slovencev pa te prireditve spremlja doma, preko televizijskega ali radijskega prenosa.17
Pri nas sta Gorec in Badjura začela graditi smučarsko in skakalno identiteto. Vzpostavila sta
temelje, kjer sta hotela povezati nacionalno identiteto s smučanjem. To sta delala načrtno, z
aparatom, ki je imel motor pogona predvsem v društvih in kasneje v zvezah. Jugoslovanska
zimskošportna zveza (JZŠZ) je smučanje povezala z različnimi panogami, tudi s turizmom.18
3
3.1

Začetki smučanja
Prazgodovina smučanja

Smuči so v preteklosti pomenile ljudstvom na severu preživetje v zimskih razmerah. Na smučkah
so lovili divjad, uporabljali so jih za selitev ter za napad na nasprotnike.19
Korenine in izvor smučanja segata daleč v preteklost, in sicer obstajajo skalne risbe, oziroma
petroglifi, ki dokazujejo uporabo smuči v neolitiku oziroma morda tudi že v mezolitiku. Te risbe
so nastale veliko prej kot katerikoli drugi pisni viri. Do sedaj najstarejša najdena skalna risba se
nahaja na severozahodu Rusije, v bližini Belega morja. Našli so jo v Zalavrougi leta 1930. Ta
skalna risba ima 326 individualnih slik. Risba, ki je pomembna za nas, pa predstavlja človeške
figure v akciji. Predvidevajo, da je stara med 4000 in 5000 leti.20

Slika 1: Skalna risba najdena v Zalavrougi (Arhiv: Aleš Guček)

17

Hojka Šober, »Zaznavanje vpliva športa«, 12.
Pisno dopisovanje e-mail Guček – Batagelj.
19
Pisno dopisovanje e-mail Sara – Aleš Guček
20
Weinstock, John. »The Role of Skis and Skiing in the Settlement of Early Scandinavia.« The Northern Review,
25/26(2005), 178.
18
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Prva skalna risba na Norveškem je bila odkrita na otoku Rødøy leta 1929. Risba prikazuje smučarja
s pokrivalom v obliki zajčje glave. Ta v rokah drži sekiro, noge pa ima pokrčene v smučarskem
slogu. Obe smuči sta enake dolžine. Ta skalna risba je približno iste starosti kot risba iz Belega
morja.21
Smučanje kot moderen šport se je pričel na Norveškem v poznem 19. stoletju in se od tam širil po
drugih državah, kjer se je vsaj del leta zadrževal sneg.22

Slika 2: Skalna risba najdena na otoku Rødøy leta 1929 (Arhiv Aleš Guček)

3.2

Začetki smučanja na Slovenskem

Pri nas se je smučanje razvilo na Blokah.23 Bločani naj bi na smučeh skakali čez skakalnico, ki so
si jo naredili tako, da so naredili iz snega grbino. Preden so se s smučmi zapeljali čez grbino, so se
postavili v rahel počep, ko pa so zapeljali čez grbino, so telo vzravnali navzgor in smučar je bil
tako v zraku, nizko nad tlemi. Roke je imel odročene, z njimi je mahal in krilil in s tem si je
omogočil, da je imel stabilno telo. Smučar je verjeto pristal z nekoliko razširjenimi smučmi in v
počepu. Telemarka, ki ga smučarski skakalci uporabljajo danes, niso poznali.24
Slovenci se radi sklicujemo na bloško smučanje, ki nam daje neko zgodovinsko smučarsko mesto

21

Weinstock, John. »The Role of Skis and Skiing«, 180.
Prav tam, 178.
23
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 247.
24
Guček, Svetozar. Slovenija, zibelka smučanja v srednji Evropi. Ljubljana: Kmečki glas, 1989, 62.
22
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med alpskimi prebivalci.25 Ampak pri bloških skokih ne moramo govoriti o posebni tehniki
skakanja na smučeh, saj so bile daljave zelo kratke.26 Prav tako pa ti skoki ne kažejo nobene
direktne povezave s smučarskimi skoki kot moderno smučarsko disciplino, niti ne kažejo na
kontinuiran razvoj smučarskih skokov pri nas. Po zaslugi Rudolfa Badjure pa je bilo bloško
smučanje pomembno za propagando ter za razvoj terminološkega besedišča.27
4

Začetki smučarskih skokov

Smučarski skoki, kot jih poznamo danes, so bili k nam preneseni z Norveške v obliki in z lastnostmi
moderne športne discipline.28 Sestava tal v skandinavskih državah je vplivala na razvoj
tekmovalnega smučanja. Smučarji so premagovali ogromne razdalje, več deset kilometrov, kjer so
morali premagati tudi naravne ovire, te pa so premagali tudi s preskakovanjem.29 Za začetnika
smučarskih skokov lahko poimenujemo Norvežana Olafa Rye-a. Bil je Norvežan, ki se je leta 1808
boril v bitki s Švedi. Vojaki so si čas na švedski meji krajšali tako, da so si postavili klančino na
zasneženem pobočju. Nato so čez to zapeljali s smučmi. Obstaja zapis, da je Rye leta 1808 s
smučmi skočil 9,5 m. Ta skok je bil opisan kot prvi izmerjeni smučarski skok na organiziranem
tekmovanju v smučarskih skokih. Ni potrebno posebej poudarjati, da Rye ni bil prvi človek, ki je
letel po zraku na smučeh. Norvežani so to počeli že vrsto let pred tem. Posebnost njegovega skoka
je bila v tem, da je noge na sredini leta dvignil in se pri tem skoncentriral na višino skoka, ne na
dolžino. Pri tem pa je izvedel popolnoma nadzorovan doskok.30 Prva znana tekma, kjer so potekali
tudi skoki, je bila tekma v pokrajini Telemark okrog leta 1860. Prva tekma v skokih v srednji
Evropi pa je potekala 2. februarja 1893 v Avstriji v mestu Mürzzuschlag. Zmagovalec tekme je
postal Norvežan Bismark Samson, ki zaradi majhne skakalnice ni skočil dlje kot 9 m.31

25

Pavlin, Tomaž. “Svetovni rekord dosežen v Sloveniji: ob 60-letnici smučarskega skoka prek 100 m”. Kronika
(Ljubljana), 44/1 (1996), 44.
26
Pavlin, “Svetovni rekord dosežen v Sloveniji”, 63.
27
Prav tam, 44.
28
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 248.
29
Pavlin, “Svetovni rekord dosežen v Sloveniji”, 44.
30
Gotaas,
Thor.
Norway:
The
Cradle
of
Skiing.
Nesøya:
Font
Forlag:
2011.
https://books.google.be/books?id=sbZ7BAAAQBAJ&pg=PT12&lpg=PT12&dq=Olaf%20Rye%20academia&source
=bl&ots=uB6vLs7QtA&sig=ACfU3U00VpF6qPZby3t9O3zMLA1jezMELQ&hl=sl&sa=X&ved=2ahUKEwjHPeVj3kAhWBbVAKHTP6DWMQ6AEwD3oECAkQAQ&fbclid=IwAR3w8vO6W4ef_kaJrc33BUeqmmDWZmSaoI8oB
TV2JQTJVEUGKOZqcp-oOL8#v=onepage&q=Olaf%20Rye%20academia&f=false (Dostop: november 2019).
31
Guček, Aleš. Sledi smučanja po starem: smučarske tehnike/In the tracks of old-time skiing: ski techniques. Ljubljana:
Združenje učiteljev in trenerjev smučanja pri SZS, 2004, 113.
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4.1

Začetek smučarskih skokov na Slovenskem

Pri nas je bila prva umetna skakalnica zgrajena leta 1920 v neposredni bližini Bohinjske Bistrice.32
Organizacijo gradnje je vodil Ciril Žižek, po katerem je skakalnica dobila tudi ime, Žižkova
skakalnica.33 Skakalnica je omogočala skoke dolge le 15 m in je bila primerna za začetnike.34
Prvo državno prvenstvo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v skokih in tekih je bilo
organizirano v Bohinjski Bistrici leta 1921. Dogodek se je zdel vaščanom tako pomemben, da so
v vasi postavili mlaje, prihod gostov so naznanili z zvonovi, župan pa je imel pozdravni govor.35
Na tekmovanju je bilo prijavljenih pet tekmovalcev, vse tri skoke pa je brez napak opravil Jože
Pogačar, član SK Ilirija iz Ljubljane in dosegel rekordni skok 9 m.36 Ivo Kavšek je skočil najdaljši
skok, vendar se je njegov doskok pri 13 m končal s padcem.37
Istega leta je bil domači rekord podaljšan na isti skakalnici. Rekord je podrl Viktor Šubert in skočil
14,7 m. Drugič pa je rekord podrl Jože Pogačar leta 1924 in skočil 5,5 m.38 Žižkova skakalnica je
ostajala osrednji objekt vsaj do leta 1926. Na njej je potekalo državno prvenstvo v skokih leta 1922
in 1924, leta 1923 in 1925 pa ni bilo izvedeno. Kasneje se je središče športnega skakanja prestavilo
iz Bohinja v Kranjsko Goro in Mojstrano.39 V sezoni 1925/26 je bila pripravljena skakalnica v
Kranjski Gori, kjer so izvedli skoke za državno prvenstvo. Na njej je zmagal Zdenko Švigelj, ki je
skočil 10 m.40
Sezono kasneje, 1926/27, pa so uporabljali večjo skakalnico v Mojstrani, kjer je s skokom 18,5 m
na državnem prvenstvu zmagal Joško Janša. Ta prireditev je omembe vredna tudi zato, ker je
verjetno ta dogodek prvi filmsko zabeležen smučarski dogodek pri nas.41

32

Batagelj, Izum smučarske tradicije, 249.
Prav tam, 249.
34
Pikon J. Hanssenova skakalnica v Bohinju: https://www.goreljudje.net/novosti/53559/?fbclid=IwAR3WHEVHeFu3orGNmo_DcluuSnd1sQk05nBTUcPUw5FalKoFiRCzrtc01bg
(Dostop: november 2019).
35
Guček, Aleš. Planica, Joso Gorec in slovensko smučanje. Ljubljana: Schwarz print: Fundacija za šport RS, Zavod
za šport RS Planica, 2012, 17.
36
Pikon J. Hanssenova skakalnica v Bohinju: https://www.goreljudje.net/novosti/53559/?fbclid=IwAR3WHEVHeFu3orGNmo_DcluuSnd1sQk05nBTUcPUw5FalKoFiRCzrtc01bg
(Dostop: november 2019).
37
Batagelj, Borut. “Od skokov k poletom: začetki smučarskih skokov na Slovenskem in uveljavitev Planice v času
med obema vojnama.” Zgodovinski časopis, 57/3-4 (2003), 384.
38
Pikon J. Hanssenova skakalnica v Bohinju: https://www.goreljudje.net/novosti/53559/?fbclid=IwAR3WHEVHeFu3orGNmo_DcluuSnd1sQk05nBTUcPUw5FalKoFiRCzrtc01bg
(Dostop: november 2019).
39
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 250.
40
Prav tam, 250.
41
Prav tam, 251.
33

7

Sezona 1927/28 je bila prelomna za razvoj smučarskih skokov pri nas. JZŠZ je povabila k
sodelovanju norveškega smučarskega strokovnjaka inž. Thorleifa Turnolda Hanssena, saj so želje
smučarskih organizatorjev presegale njihov nivo znanja.42 Tako je bil leta 1928 Hanssen trener
slovenskih skakalcev.43 Svetoval pa je tudi pri gradnji in pregledu skakalnic, saj je imel izkušnje
s tem že z Norveške in Češke.44
JZŠZ se je v sezoni 1928/29 odločila, da zgradi novo skakalnico v Polju pri Bohinjski Bistrici.
Februarja 1929 naj bi bila na njen razpisana že prva tekma, vendar skakalnica ni bila zgrajena tako
kot bi morala biti, zato je Hanssen podal natančna navodila za popravilo. Skakalnico so krstili šele
dve leti kasneje, leta 1931. Ime je dobila po Norvežanu, Hanssonova skalnica.45
Državno prvenstvo v skokih so organizirali leta 1930 v Mojstrani. Prvak v nordijski kombinaciji je
postal Joško Janša.46
Leta 1930 se je JZŠZ počutila zmožno za organiziranje prvega mednarodnega smučarskega
tekmovanja v Sloveniji. Organizacija takšnega dogodka pa je zahtevala moderno urejen skakalni
objekt. Slovenijo je ponovno obiskal Hanssen, ki se je posvetil objektom ter skakalnim
treningom.47 Slovenske skakalce je seznanil s skakalnimi osnovami ter jih pripravljal na
tekmovanje z mednarodno konkurenco.48
5

Prva velikanka na Slovenskem

Skakalnice v Planici niso bile zgrajene z namenom razvoja smučarskih skokov pri nas, temveč so
vodilni v odboru SK Ilirija želeli na Gorenjskem najti primeren kraj za zimski in poletni turizem.49
Prva velikanka pri nas je bila zgrajena v Planici. Zakaj so se odločili za gradnjo skakalnice ravno
v Planici, je več razlogov. Prvič, zemljišče, ki so ga izbrali za gradnjo, je bilo dobro izbrano, saj ni
bilo potrebe po gradnji posebne konstrukcije za zalet in doskočišče. Drugič, pozimi je na tem
pobočju zapadlo veliko snega, ta pa je dolgo obležal. Tretjič, v bližini je bila zgrajena tudi
železnica, ki je omogočala večji obisk gledalcev in lahek dostop do velikanke. V bližini le-te je

42

Batagelj, “Od skokov k poletom”, 385.
Guček, Planica, Joso Gorec in slovensko smučanje, 21.
44
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 252.
45
Prav tam, 254.
46
Batagelj, “Od skokov k poletom”, 388.
47
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 253.
48
Prav tam, 253.
49
Guček, Planica, Joso Gorec in slovensko smučanje, 33.
43
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tudi vas Rateče, ki je nudila možnosti za nastanitev tekmovalcev.50 Četrtič, Planica je bila blizu
tromeje med Avstrijo, Italijo in Jugoslavijo.
KRAJ SKAKALNICE

K-točka

Hansenova skakalnica, Polje, Bohinj

K-70

Pokljuka

K-50

Pokljuka

K-30

Planica

K-20

Tabela 1: Seznam skakalnic leta 1930 pri nas 51
Pojavljajo se nejasnosti, kdo je zgradil skakalnico, na kateri so leta 1934 potekala prva tekmovanja.
Glavni pobudnik za gradnjo le-te je bil Joso Gorec.52 Leta 1932 se je Bloudek, kot član Ilirije, lotil
gradnje projekta. Do konca istega leta je kljub finančnim problemom na pol zgradil skakalnico
v delu doskočišča. Ta naj bi imela kritično točko približno pri 70 m. Januarja naslednje leto naj bi
nekateri skakalci to skakalnici preizkusili.53 Komisija ni dovolila izvedbo uradnih tekmovanj, saj
skakalnica ni ustrezala predpisanim normam. Finančne težave znotraj Ilirije so postajale vedno
večje, zato sta leta 1933 Ilirija in JZŠZ sklenili, da bo z gradnjo skakalnice nadaljevala JZŠZ,
skakalnica pa je ostala v lasti Ilirije.54 Pod okriljem JZŠZ je Ivan Rožman pripravil načrt za
skakalnico, pri tem pa mu Bloudek ni dal nobenih skic in nasvetov. Julija leta 1933 sta si Rožman
in Bloudek skupaj ogledala teren za skakalnico, oktobra istega leta pa je Rožman dokončal osnutek
skakalnice ter ga predal v potrditev. Gradnja 80-metrske skakalnice je potekala med 28. oktobrom
in 23. decembrom 1933.55

50

Guček, Svetozar, Marko Rožman, Evgen Bergant, Oto Giacomelli, Vladimir Bras. Planica: 1934-1999. Ljubljana:
Društvo Proplanica, 1999, 21.
51
Skisprungschanzen.com.http://www.skisprungschanzen.com/DE/Schanzen/SLO-Slowenien/ (Dostop: 14. 10.
2020).
52
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 259.
53
Prav tam, 259.
54
Prav tam, 260.
55
Prav tam, 260.
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dolžina (m)

ime in priimek, država

leto

9,5

Olaf Rye, Norveška

1808

19,5

Sondre Norheim, Norveška

1868

20

Olaf Haugann, Norveška

1879

22

Sveinung Svalastoga, Norveška

1881

26

Johannes Nordgard, Norveška

1886

30

G. Bye, Norveška

1890

31,1

Mikkjel Hemmestveit, Norveška

1891

31,4

Mikkjel Hemmestveit, Norveška

1893

31,5

Svein Solid, Norveška

1897

32,5

Asbjoern Nilssen, Norveška

1899

32,5

Morten Hansen, Norveška

1899

35,5

Olaf Tandberg, Norveška

1900

38,5

Nils Gjestvang, Norveška

1902

41

Nils Gjestvang, Norveška

1902

42

Oscar Gundersen, Norveška

1909

43

Harald Smith, Norveška

1909

45

Harald Smith, Norveška

1909

46,3

Anders Haugen, Norveška

1911

47

Gunnar Andersen, Norveška

1912

48

Thorleif Knudsen, Norveška

1913

48,2

Ragnar Omtvedt, Norveška

1913

51,5

Ragnar Omtvedt, Norveška

1913

54

Amble Ommundsen, Norveška

1915

58,5

Ragnar Omtvedt, Norveška

1916

61,9

Henry Hall, ZDA

1917

62,2

Henry Hall, ZDA

1918

64,9

Anders Haugen, Norveška

1919

65,2

Anders Haugen, Norveška

1920

69,8

Henry Hall, ZDA

1921

73

Nils Nilsen, Norveška

1925
10

75

Adolph Bardrutt, Švica

1930

76,5

Birger Ruud, Norveška

1931

81,5

Sigmund Ruud, Norveška

1931

Tabela 2: Svetovni rekord v smučarskih skokih od 1808 do 1932.56
6
6.1

Planica leta 1934
Državno prvenstvo v Planici 1934

Državno smučarsko prvenstvo v Planici se je odvijalo od 2. do 4. februarja.57 Dogodek je bil zelo
pomemben, saj o tem poročali številni časopisi. Časopis Slovenec, ki je izšel 31. januarja 1934, je
poročal o sijajnem uspehu na treningu. Zapisali so: »Pri današnjem treningu, ki je pričel po izvršeni
korekturi skakalnice, je dosegel norveški trener Jahr 68 m, rekordni skok, ki je bil kdaj dosežen na
naših tleh!«58

Slika 3: Slovenec, 31. 1. 1934 (Arhiv: Digitalna knjižnica Slovenija, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOCUWEZUA1R/?query=%27rele%253dSlovenec%2b(1873)%27&pageSize=25&fyear=1934&page=11, dostop: 12. 10. 2020).

56

Omerzel Anton, Statistika smučarskih poletov.
Guček, Rožman, Bergant, Giacomelli in Bras, Planica: 1934-1999, 22.
58
Slovenec, 31. 1. 1934. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOCUWEZUA1R/?query=%27rele%253dSlovenec%2b(1873)%27&pageSize=25&fyear=1934&page=11 (Dostop: 12.
10. 2020).
57
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Na prvenstvu je nastopilo devet domačih skakalcev pod vodstvom norveškega trenerja Björna
Jahra, poleg njih pa je nastopil tudi Nemec.59 Domači skakalci so lahko nastopili na dogodku pod
pogojem, da so na veliki napravi opravili trening, saj si trener na velikanko ni drznil poslati
novincev.60 Bil je namreč prepričan, da je naprava glede na znanje skakalcev prevelika, JZŠZ pa
je zahtevala, da se prvenstvo odvije na novi velikanki.61
Slovesna otvoritve nove velikanke, imenovane mamutska skakalnica, je bila v nedeljo, 4. februarja
1934. Otvoritveni nastop na skakalnici je opravil trener Jahr, doskočil je pri 55 m. Prvi slovenski
tekmovalec, ki je nastopil, pa je bil Šramel. Gledalci so bili najbolj navdušeni ob jugoslovanskih
rekordnih dosežkih. Najprej ga je izboljšal Rado Istenič z daljavo 56 m, takoj za njim ga je popravil
Franci Palme, ki je skočil 60 m. Postal je tudi zmagovalec, drugi je bil Rado Istenič, tretji pa Gregor
Klančnik. Od vseh skakalcev samo trije niso padli, s padcem pa se je končala tudi daljava dneva.
To je dosegel Tone Dečman, ki je doskočil in padel pri 62,5 m. Gledalci so bili pozitivno navdušeni
nad daljavo Dečmana.62 Po tekmi so časopisi hvalili prireditev in pogum skakalcev. V ponedeljkovi
izdaji časopisa Jutro, ki je izšel 5. februarja 1934, so zapisali: »Letošnje prvenstvo tekme JZSS
(opp. Jugoslovanski zimski sportni savez) so se vršile v znamenju krasnega vremena in odlične
organizacije. Prav tako razveseljiv pa je tudi kvalitativni napredek naših smučarjev tekmovalcev,
tako da lahko mirno in z zaupanjem zremo v športno bodočnost na belem polju.«63 V časopisu
Slovenec, ki je izšel 6. februarja 1934 pa so zapisali: »Uprava Jugoslovanske zimsko sportne zveze,
zlasti tehnični odbor, zasluži vso pohvalo za izvedbo letošnjih tekem. Ves trud, ki ga žrtvujejo ti
idealni voditelji v procvit belega sporta, se jim je danes bogato poplačal. Saj so bili današnji uspehi
zanje največje zadoščenje.«64
Za dogodek so organizirali poseben smučarski vlak iz Ljubljane do Rateč.65 Poleg tega pa so do
Rateč vozili tudi redni in izredni vlaki.66 Državno prvenstvo je bilo zelo dobro obiskano, prišlo je
okrog 2000 obiskovalcev, dogodek pa so si ogledali tudi rektor univerze, ban Dravske banovine,

59

Guček, Rožman, Bergant, Giacomelli in Bras, Planica: 1934-1999, 22, 23.
Prav tam, 265.
61
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 265.
62
Prav tam, 265.
63
Jutro, 5. 2. 1934. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-TII4XVNK/aaff5d19-072a-4fba-b3b22b993e0b766f/PDF (Dostop: 8. 10. 2020).
64
Slovenec, 6. 2. 1934 https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-06KE51R4/78ad054d-63e6-4571-bbbb9a2b0a0b7b89/PDF (Dostop: 14. 10. 2020).
65
Guček, Rožman, Bergant, Giacomelli in Bras, Planica: 1934-1999, 23.
66
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 265.
60
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minister za telesno vzgojo iz Beograda, direktor železnic, predstavniki smučarskih podzvez in
klubov.67
Gorec pa je dogodek povzel z besedami: »Led je bil prebit.«68 Zanimalo ga je, kako bi se na tej
skakalnici odrezali takrat najboljši svetovni skakalci, predvsem Norvežani. Nihče ni vedel, kaj se
lahko pričakuje.69

Slika 4: Slovenec, 6. 2. 1934 (Arhiv: Digitalna knjižnica Slovenije, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC06KE51R4/78ad054d-63e6-4571-bbbb-9a2b0a0b7b89/PDF, dostop: 14. 10. 2020).

6.2

Mednarodno tekmovanje 1934

Rožmanova skakalnica je potrebovala nekaj popravkov na zaletišču in izteku. Po odpravi
pomanjkljivosti je bila skakalnica pripravljena za prvo mednarodno tekmovanje, ki je potekalo med
22. in 26. marcem.70
Finančni problemi organizacije tekmovanja so povzročili dilemo o izvedbi tekme. JZŠZ in SK
Ilirija sta odklonili vodenje organizacije. Vskočil je Ivo Komar, ki je zatrdil, da bo pokril morebitno
izgubo iz lastnih sredstev pod pogojem, da bo edini organizator SK Ilirija. To se je tudi zgodilo.71

67

Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 9 in 11.
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 265.
69
Prav tam, 265.
70
Guček, “The Birth and Development of Ski Flyig”, 196.
71
Guček, Planica, Joso Gorec in slovensko smučanje, 36.
68
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Uradno tekmovanje je bilo v nedeljo, 25. marca 1934.72 Temperature so bile za tisti čas zelo visoke,
termometri so kazali 20 stopinj Celzija. Ivan Rožman je v ročne škropilnice za trto namešal
raztopino salmijaka (amonijev klorid), soli in vode ter s to mešanico škropil skakalnico. S to
mešanico se je snežna odeja utrdila v globino in skakalnica je bila pripravljena za pričetek tekme.73
Pod Poncami se je na mednarodni tekmi skupno zbralo okrog 4000 ljudi, ki so prišli tudi s
posebnimi vlaki. Tekmo sta obiskala tudi predsednik JZŠZ in ban Dravske banovine, dr. Drago
Muršič, in minister za fizično vzgojo naroda, dr. Ljudevit Auer.74 Tekmo so sodili trije smučarski
sodniki: prvi slovenski mednarodni sodnik za skoke, Ante Gnidovec-Boter, mednarodni sodnik za
skoke, Joso Gorec, in nekdanji avstrijski skakalec in član FIS za gradnjo skakalnic, Albert
Bildstein.75 Na tekmo so povabili takrat najboljše skakalce na svetu, Norvežane, Avstrijce, Poljake
in Čehe. Jugoslavija je imela le dva predstavnika, in sicer Albina Novšaka in Francija Palma.76
Zmagovalec je postal Norvežan Birger Ruud, za njim se je uvrstil njegov brat Sigmund Ruud, tretje
uvrščeni pa je bil Avstrijec Gregor Höll.77 Birger Ruud je postavil svetovni rekord z dolžino 92 m.
Njegov brat je skočil 95 m, toda njegov skok je bil neveljaven, saj je med doskokom z roko podrsal
po tleh. Dosežen pa je bil tudi nov jugoslovanski rekord, ki ga je postavil Albin Novšak z dolžino
66 m.78
Planica je tega leta postala slavna in prepoznavna, saj so časopisi pisali o tem dogodku še dlje časa.
Naslednji dan je planiške skakalce v Ljubljani pričakala množica ljudi na slavnostnem sprejemu
na čelu z županom.79
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Batagelj, Izum smučarske tradicije, 268.
Guček, Planica, Joso Gorec in slovensko smučanje, 41.
74
Prav tam, 41.
75
Prav tam, 42.
76
Guček, “The Birth and Development of Ski Flyig”, 196.
77
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 268.
78
Prav tam, 269.
79
Prav tam, 269.
73

14

Slika 5: Sigmund Ruud z vazo za osvojeno drugo mesto na prvem mednarodnem tekmovanju v Planici leta 1934 (Arhiv: hrani Muzej
novejše zgodovine Slovenije)

Postopoma so se zgodile tudi spremembe na področju skokov in skakanja. Norvežani so že pred
Planico naštudirali nov slog skakanja, »aerodinamični skok« je nadomestil »lomljeni« slog z
velikim predklonom. Skakalci pa so začeli biti med skokom pozorni tudi na smuči, saj če je
skakalec proti koncu skoka postavil smuči v pravo lego, je s tem pridobil na daljavi.80 Na nekaterih

80

Do leta 1928 je Švicar Reinhard Straumann imenoval slog skokov na smučeh balistični. Preučeval je leta 1928
aerodinamiko s poskusi z lutko skakalca v vetrovniku v nemškem Tübingenu. Ugotovil je, da je balistični skok v
nasprotju s fiziko zračnih tokov med letom skakalca. (Vir: MasyTriet in Marcel Müller, The Hindered Revolution or:
Reinhard Straumann and his Struggle for Objecitve Score in Ski Jumping: S.Scoring, 2nd FIS Ski History Conference,
Helsinki and Lahti, 2001, strani od 76 do 78.) Zato je izumil jadralni polet. Takega skoka v praksi še ni bilo moč izvesti
zaradi premajhnih skakalnic. Prvemu je uspelo izvesti podoben skok Norvežanu Sigmundu Ruudu. Začelo se je
govoriti o aerodinamičnem skoku. Vendar je bil tovrstni let v zraku možen le nekaj zares vrhunskim norveškim
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večjih skakalnicah so prireditelji preuredili odskočni most. Vse te novosti Norvežanov so vplivale
tudi večanje velikanke pri nas.81

Slika 6: Stolpič z oglasi je stal na današnji Vegovi ulici v Ljubljani. Na njem so sproti obveščali prebivalce Ljubljane o dogodkih v
Planici na poletih marca 1934. Podobno so obveščali o rezultatih v Planici tudi v športni trgovini Josa Gorca, ki je bila na Tyrševi
(današnja Slovenska ulica). (Arhiv: Aleš Guček)

7

Leto 1935

Leta 1935 je priprave skakalnice prevzel Bloudek, saj se je Rožman umaknil. Bloudek je natančno
preučil profil skakalnice, dal je narediti geodetski posnetek skakalnice, hkrati pa je posnel tudi

skakalcem in je slog nekako končal v predalu. Vse dokler ni bila zgrajena Rožmanova letalnica v Planici, ki je zaradi
velikosti omogočila smučarski polet, kakor je ta slog na novo poimenoval Joso Gorec ter zagovarjal, da je to nova
smučarska disciplina. Straumann je povzdignil glas in Jugoslovanom (Slovencem) ljubosumno očital, da so mu ukradli
idejo. To ni bilo čisto res, ker je Straumann posegel v razvoj skokov in Gorec tega nadgradil.
81

Batagelj, Izum smučarske tradicije, 269.
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parabole skakalcev. S tem je pridobil podatke, s katerimi je želel izboljšati skakalnico, vsako leto
je nameraval povečati napravo. Skakalnico je želel izboljšati že za prireditev, ki je potekala od 14.
do 17. marca 1935.82
Za to tekmovanje so izdelali reklamne plakate, napovedali so, da je 100-metrska znamka že
dosegljiva. Na tekmo se je prijavilo 46 tekmovalcev iz 6 različnih držav, na tekmo pa so povabili
vse prijateljske nacionalne zveze.83 Prizorišče tekme so pripravili s pomočjo volovske vprege in
brane, saj je bil sneg pomrznjen.84
FIS pa je tekmovanje nekaj dni pred predvideno prireditvijo prepovedala z utemeljitvijo, da
velikanka ni bila zgrajena v skladu s predpisi. 85 FIS je težila k temu, da bi gradili skakalnice, ki bi
dopuščale skoke do 70 m. Nekje je morala postaviti mejo, saj je ugotovila, da je Bloudek resno
mislil vsako leto povečati napravo. Poleg tega pa se je po njihovem mnenju število mamutskih
skakalnic po Evropi preveč hitro množilo s premalo nadzora.86 Te so se pojavljale tudi v Švici,
Italiji in na Norveškem.87 Nato je FIS prepoved preklicala in odobrila profil skakalnice.88
Tega leta so bili najbolj zanimivi del prireditve skoki za trening, saj je Bogo Šramel s skokom 72
m izboljšal jugoslovanski rekord. Dva metra daljši je bil njegov rojak Novšak, a je pri doskoku
padel.89 Na uradnem tekmovanju je zmagal Poljak Stanislav Maruszarz z daljavami 84 m, 87,5 m
in 80,5 m; drugi je bil Čeh Antonin Barton z daljavami 85,5 m, 84 m in 78 m; tretji pa Švicar
Marcel Reymond z daljavami 73 m, 86,5 m in 72 m.90 Najboljši Jugoslovan je bil Bogo Šramel, ki
je zasedel šesto mesto.91 Drugo mesto med Jugoslovani je zasedel Novšak, ki je pri drugem skoku
padel. Po končani tekmi pa so tekmovalci nadaljevali s skakanjem. Vsi so pričakovali vrhunec
dogajanja: 100-metrski skok, a se to ni zgodilo, saj je bil sneg na skakalnici zmehčan in so bile zato
hitrosti skakalcev nižje.92
Po končani prireditvi so v tujini skakalnico hvalili in se čudili uspehu graditeljev.93 Slovenski
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Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 20.
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 271.
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Prav tam, 116.
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Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 20, 21.
86
Batagelj, Izum smučarske tradicije, 271.
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Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 20, 21.
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Batagelj, Izum smučarske tradicije, 272.
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Prav tam, 272.
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Smolej, Anton. Začetki smučanja v Zgornjesavski dolini. Kranjska Gora: samozaložba, 1995, 99.
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Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 21.
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Batagelj, Izum smučarske tradicije, 273.
93
Smolej in Šlibar, Začetki smučanja, 99.
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navijači so bili razočarani, saj niso dočakali 100 m.94
FIS pa je hotela tekmovanje prepovedati in tako se je začela štiriletna bitka med Planico in FIS-om
za priznanje in nadaljnji razvoj Planice.95 Predsednik FIS je dejal, da se mednarodna zveza bori
proti velikim skakalnicam, saj te ogrožajo zdravje in varnost skakalcev.96

Slika 7: Slog prvih skakalcev v Planici med leti 1934 in 1941 (Arhiv: hrani Muzej novejše zgodovine Slovenije)

94

Slovenec, 10. 3. 1935
Smolej in Šlibar, Začetki smučanja, 99.
96
Prav tam, 100.
95

18

8

Planica 1936 – FIS nasprotuje

Kljub težavam, kot so bile nasprotovanja funkcionarjev FIS in pomanjkanje denarja, sta Joso Gorec
in Stanko Bloudek z vso vnemo delala naprej. Joso Gorec se je boril za priznanje Planice, skrbel
za denar; Stanko Bloudek je delal nove načrte za skakalnico, ki bi omogočala varne skoke okrog
100 m. Za skakalnico je sestavil načrte, kjer bi na zaletu dosegali še večjo hitrost. Odskočni
mostiček je pomaknil nazaj in višje na zaletno mesto, projektiral pa je tudi novo doskočišče, to je
bilo velikansko ogrodje na lesenih stebrih, ki je bilo prekrito z deskami. Pri tem ni šlo več za
skakanje, pri katerem je dosežek odvisen predvsem od skočne moči; šlo je za letenje ob
izkoriščanju zračnega upora. FIS je predlagala uvedbo nove zvrsti, in sicer smučarske polete.97
Z gradnjo nove skakalnice so začeli 2. 12. 1935.98 Končali so jo 2. marca 1936. 20. decembra 1936
so dogradili 25-metrsko skakalnico, 25. januarja 1937 pa 65-metrsko.99
Za zimske olimpijske igre leta 1936, ki so potekale v Nemčiji, v Garmisch-Partenkirchnu, so
zgradili novo skakalnico, ki je omogočala skoke do 80 m. Ta je presegala norme, ki jih je
predpisovala FIS.100 Zato je FIS istega leta pripravila nov pravilnik o velikosti skakalnic. V novem
pravilniku o velikosti skakalnic so ukinili dve kategoriji skakalnic: prva je bila skakalnica s kritično
točko do 70 m, druga pa s kritično točko nad 70 m, namesto teh pa je kot edino mejo določila
kritično točko 80 m.101 Planica tako še vedno ni bila priznana za uradna tekmovanja in je s tem
ostala skakalnica druge kategorije.102 Predsedstvo FIS je na prvi naslednji seji konec februarja v
Oslu določilo, da ti sklepi kongresa vstopijo v veljavo šele 1. maja 1936. Nova določila pa so bila
razlog, da se je na planiški prireditvi leta 1936 dogajala zmešnjava. Sprva so prireditelji za
tekmovanje prijavili 65-metrsko skakalnico, na novi velikanki bi se opravili samo treningi. Kmalu
pa so od tajnika FIS in predsednika Norveške smučarske zveze prejeli obvestilo, da stopijo sklepi
kongresa v veljavo šele 1. maja 1936. S tem obvestilom se je situacija spremenila, s tem so
tekmovanje lahko izvedli na novi velikanki.103
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8.1

Planica 1936

Pred smučarskimi poleti marca 1936 so po vsej državi nalepili plakate s sliko smučarja skakalca
in številko 100 m z vprašanjem. Tekmovanje je potekalo med 10. in 15. marcem 1936. Skakalci iz
Češkoslovaške, Švice, Avstrije so se z veseljem udeležili tekmovanja, saj so vedeli, da je skakalnica
dobro pripravljena in da vsakem skakalcu omogoča, da izboljša svoj osebni rekord. Norvežani pa
so se odločili, da bodo sodelovali le na treningu, oziroma v skokih izven konkurence. 104 Na to
odločitev je vplivalo dejstvo, da si Norvežani niso pustili diktirati mesta zaleta, saj so se zavedali,
da novega pričakovanega rekorda v Planici ne more doseči nihče izmed Norvežanov, zato so se
nastopu odpovedali.105
V vseh dneh si je tekmovanje ogledalo skupno 15.000 gledalcev, ti pa so bili jezni, ker na
tekmovanju niso nastopili Norvežani, od katerih se je največ pričakovalo. Poleg tega so bili mnenja,
da skakalci niso bili zmožni preskočiti 100 m daljave, vendar so se motili.106 Na tekmovanju so
nastopali tekmovalci iz Avstrije, Češkoslovaške, Švice in Jugoslavije.107
Albin Novšak je prvega dne izenačil jugoslovanski rekord s skokom dolgim 72 m, Norvežan
Ødegard pa je skočil 89 m. Naslednjega dne so bili skakalci še bolj uspešni, saj je Novšak skočil
81 m in s tem izboljšal jugoslovanski rekord za 9 m. Med tekmovanjem so Norvežani sporočili, da
njihovi tekmovalci lahko tekmujejo le pod pogojem, da ti ne bodo prekoračili 80 m. Vodstvo
tekmovanja se s tem ni strinjalo, zato so norveški tekmovalci zapustili tekmovanje. 108 V uradnem
tekmovanju je avstrijska reprezentanca zasedla vseh prvih pet mest. Planica pa se je tega leta
zapisala v zgodovino smučarskih skokov, saj je Avstrijec Josef Bradl prvi na svetu preskočil 100metrsko znamko. To se je zgodilo 12. marca 1936. Avstrijec s samo dolžino poleta ni bil
zadovoljen, zato se je še enkrat podal na letalnico. Tokrat je izvedel polet dolg 101 m, gledalci pa
so bili neizmerno navdušeni nad njegovo predstavo. Njegov polet je bil dosežen v idealnih pogojih,
prvi polet čez 100 m v zgodovini.109
Pri zbiranju virov o tem dogodku sem zasledila različne informacije glede dolžine skoka. V virih
je zapisano, da je bila na pokalu, ki ga je dobil Avstrijec, vgravirana številka 101,5 m, vsi drugi
viri pa navajajo 101 meter. Kljub temu, da ne vemo točne veljave, pa je bil ta dosežek pomemben
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in se je vpisal v zgodovino smučarskih skokov.110 Pred tem je za prvi uradni svetovni rekord veljal
skok Norvežana Birgerja Ruuda. Ta je na Romžan-Bloudkovi velikanki marca leta 1934 skočil 92
m.111 Časopisi so vsak dan poročali o dogajanju v Planici. V prispevkih je bilo moč zaslediti željo
po tem, da bi v Planici končno dosegli magično 100-metrsko mejo. V petek, 13. marca 1936 je bil
v Slovenskem narodu objavljen članek z naslovom »Preko 100 metrov bo šlo«.112

Slika 8: Slovenski narod, 13. marec 1936 (Arhiv: Digitalna knjižnica Slovenije, https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:docCAP2RLMJ, dostop: 8. 10. 2020).

110

Dolžina 101 m je zabeležena tako v knjigi Planica 1934-1999, tudi v knjigi Planica, tudi v knjigi Izum smučarske
tradicije: Kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do 1941. Na spletni strani Planice pa v rubriki zgodovina
Planice navajajo, da je Avstrijec dosegel dolžino 101,5 m.
111
Smučarska zveza Slovenije. https://www.sloski.si/index.php?t=news&id=1383&l=sl (Dostop: 16. 4. 2020).
112
Slovenski narod, 13. 3. 1936. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-CAP2RLMJ (Dostop: 8. 10. 2020).
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Časopis Jutro je 15. marca 1936 pred tekmo objavil članek »Tretji planiški praznik«. Prispevek se
prične z besedami: »Dolina skakalnic je pričakala tretjo reprizo velike skakalne revije. Že Kranjska
gora in Podkoren, najbolj pa seveda idilične Rateče in razkošna domovina Ilirije ter veličastna
naprava pod Ponco so se odeli v praznično obleko. Vsa poslopja so razobesila zastave, po cestah
pa so postavljeni slavoloki.«113

Slika 9: Jutro, 15. 3. 1936 (Arhiv: http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R7DEM4L7/d56c34df-32a1-4cc0-8776543a77d8afcf/PDF, dostop: 8. 10. 2020).

V časopisu Slovenski narod so 16. marca 1936 objavili članek z naslovom Svetovni rekord dosežen
v Sloveniji.114

113

Jutro, 15. 3. 1936 http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-R7DEM4L7/d56c34df-32a1-4cc0-8776543a77d8afcf/PDF (Dostop: 8. 10. 2020)
114
Slovenski narod, 16. 3. 1936. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-TWBI9I2H/0e9f1ed1-b664-46f9a211-1d41e0b9298d/PDF (Dostop: 8. 10. 2020).
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Slika
10:
Slovenski
narod,
ponedeljek,
16.
marec
1936
(Arhiv:
Digitalna
knjižnica
Slovenije,
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-TWBI9I2H/0e9f1ed1-b664-46f9-a211-1d41e0b9298d/PDF, dostop: 8. 10. 2020).

V časopisu Jutro pa so istega dne na prvi strani časopisa objavili članek z naslovom Planica 101
m.115

Slika 11: Jutro, ponedeljek, 16. marec 1936 (Arhiv: Digitala knjižnica Slovenije, https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOCDCEVC0OW/d74f87fd-3471-4f0f-bb8d-1f7198838eac/PDF, dostop: 8. 10. 2020).

Poleg teh časopisov pa je na pozitiven odnos jugoslovanske javnosti do Planice imel tudi dnevnik
Politika, ki ga je urejal Mihajlo Milanović.116 Novica o dosežku pa je zaokrožila tudi med ljubitelji
smučarskih skokov po vsem svetu.117 Iz vsega smučarskega sveta so začeli pošiljati brzojavke za
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potrditev te novice. Novinarji namreč na zemljevidu niso našli kraja Planica. Zagrebški novinar
Hrvoje Macanović je odhitel na železniško postajo v Rateče in z brzojavko potrdil novico. Hkrati
pa je opisal tudi Planico in okoliške kraje in s tem omogočil, da bi Planico le našli na zemljevidu.118
9

Planica leta 1937

Tega leta so želeli rešiti tudi spor s FIS-om. Predsednik FIS-a Nicolai Ram Østgaard je na pogovor
sprejel Slovenca Josa Gorca, Nemca Guya Schmidta in Angleža Sira Arnolda Lunna. Predsednik
FIS-a poletom ni nasprotoval, ni pa se strinjal s tem, da bi posebna komisija FIS-a preučila zadevo.
Inženir Straumann se je najavil na obisk Planice in takrat naj bi stopil v stik tudi z Bloudkom. Kljub
najavi pa mu je FIS prepovedala obisk. FIS je dva dni pred začetkom tečaja prepovedala udeležbo
vsem zvezam na treningu v Planici, tako so tekmovalce poslali domov, trening pa je bil
odpovedan.119
Tega leta poletov na planiški letalnici niso izvedli, saj je FIS prepovedala vsem smučarskim
zvezam udeležbo na razpisanem tečaju.120 V tej zimi pa so se v skakalni šoli, ki jo je vodil Albin
Novšak, posvetili skakalnemu naraščaju.121 V novoletni številki Jutra, 1. januarja 1937, je Martin
Letopisec pod psevdonimom napisal slavospev Planici:
Da na skoke ne pozabim,
vse seboj v Planico vabim.
Naj predstavim vam skakače?
Glavno je, kako se skače!
Tudi tokrat – sonce žarko! –
smo presegli slavno marko.
Šlo je v diru kakor veter
na daljavo sto en meter.122
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Slika 12: Martin Letopisec je zapisal v novoletni
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-M7VS7YFT)

številki

Jutra

leta

1937

slavospev

Planici.

(arhiv:

10 Planica leta 1938 in boj s FIS-om
Leta 1938 je v Planici potekala prireditev »Skoki za trening«. Tako so jo poimenovali zato, ker so
se želeli izogniti uradni prireditvi in njeni prepovedi.123
Na prireditvi so tekmovali Avstrijci, Nemci in Jugoslovani. Avstrijec Josef Bradl je potrdil svoje
izredne sposobnosti, saj je z vsemi tremi poleti presegel svoj svetovni rekord, naprej je skočil 107
m, nato 102 m in nazadnje 104 m.124
To leto pa je bilo kljub vsemu tudi leto preobrata za Planico, saj je Gorec dosegel, da so na kongresu
FIS v Helsinkih na Finskem sprejeli sklep, s katerim je zveza dovolila nastopati na letalnicah.125
Planica je šla znova v bitko s FIS-om na kongresu v Helsinkih leta 1938. Gorec je poslal pismo
predsedniku FIS-a Østgaardu v reviji Der Winter.126 Poleg tega pa je Gorcu uspelo, da je FIS na
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tem kongresu priznala polete.127 Joso Gorec je na kongresu nastopal zelo odločno. Kljub temu pa
je še vedno ostalo odprto vprašanje glede Planice in njenih poletov. Glede skokov oziroma poletov
niso sprejeli odločitve, saj je bilo jasno, da je šlo za daljave preko 80 m, te pa so bile prepovedane.
Poleg teg pa bi tako velike skakalnice potrebovale visoke investicije. Temu sta nasprotovala glavna
eksperta FIS za skakalnice Hanssen in Straumann. FIS je sklenila, da mora JZŠZ zadevo preučiti
naprej in zbrati vse gradivo, ki ga mora nato pravočasno predložiti FIS. FIS pa naj bi o tem
dokončno sklepala na kongresu leta 1940. Gorec je bil s tem zadovoljen, tekmovanja na več kot 80
m skakalnicah niso bila dovoljena, a so v Planici vseeno dopustili skoke z namenom preučevanja.128
S tem je FIS dovolila nekakšne eksperimentalne skoke. Ob povratku v Jugoslavijo se je Gorec
pogovarjal s predstavniki drugih zvez in jih povabil v Planico.
10.1 Državno prvenstvo v Planici leta 1938
13. marca so v Planici organizirali državno prvenstvo na 65 m skakalnici, toda večjega odziva na
to ni bilo. Poleg urejene 65 m skakalnice je bila urejena tudi velikanka. Ob močni konkurenci na
tej skakalnici so se skokov na velikanki udeležili le štirje tujci in Novšak. Na velikanki so skakali
dva dneva in že prvi dan je Bradl znova postavil svetovni rekord pri dolžini 107 m. Slovenski
skakalci niso bili tako uspešni, le Novšak se je trikrat spustil čez skakalnico.129

Slika 13: Od leta 1938 naprej so skoraj vsako leto izdelali novo značko z motivom Planice, na njej vsakič nekaj spremenili, dodali
(npr. barvo, vrsto kovine, …) (Arhiv: Aleš Guček)
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11 Planica leta 1940
Tega leta je v Planici med 16. in 17. marcem potekal Teden smučarskih poletov, kjer je tekmovalo
štirinajst skakalcev iz dveh držav, Jugoslavije in Nemčije. Na stopničke so se uvrstili sami Nemci,
in sicer je postal zmagovalec Nemec Sepp Bradl s poletom dolgim 101,5 m. Drugo uvrščen je bil
njegov rojak Berauer, ki je bil meter in pol krajši od Bradla. Na tretje mesto se je z daljavo 100 m
uvrstil Paul Häckel. Najboljši Jugoslovan je bil Albin Novšak na 12. mestu s poletom dolgim 88
m.130
12 Planica med drugo svetovno vojno
Zadnja prireditev v Planici pred drugo svetovno vojno je bila prireditev poimenovana Planica 41.
Imenovala se je tudi Teden smuških poletov, saj so v petih dneh izvedi trening za skoke.131 Potekala
je med 26. februarjem in 1. marcem.132 Na tej prireditvi je nastopilo veliko več domačih
tekmovalcev kot na prejšnjih tekmah: Novšak, Finžgar, Palme, Javornik, Pribošek, Razinger,
Nedog, Zalokar in Zupan. Poleg teh so nastopili tudi Nemci. V športni atmosferi v Planici tedaj
nihče ni opazil nacistične ideologije, ki se je kazala z iztegovanjem desnice nemških
reprezentantov.133 Na tekmi je Rudi Finžgar s skokom dolgim 95 m postal nov jugoslovanski
rekorder. Oba skupaj z Albinom Novšakom pa sta zadnji dan tekmovanja preletela stometrsko
znamko, Albin je skočil 103 m, Rudi 102 m, a sta pri tem oba padla.134 Poleg novega
jugoslovanskega rekorda so sledili tudi novi svetovni rekordi, pet svetovnih rekordov je bilo
postavljenih v enem dnevu. Postavili so jih nemški skakalci: Rudi Gering 108 m, Mayer 109 m,
Lahr 111 m, Kraus 112 m. Vrhunec tekme pa je s svojim poletom dosegel Rudi Gering, ki je
postavil nov svetovni rekord z daljavo 118 m.135 Planica je že s svojim razvojem, dosežki in
znanjem v obdobju med obema vojnama oblikovala neko pomembno mesto v spominu
posameznika, poleg tega pa si je v slovenski nacionalni identiteti priborila sakralni značaj. 136
En mesec po prireditvi je vojna zajela tudi Jugoslavijo. Nemcem je bilo čisto vseeno za slavo in
čast Planice. V njej so videli le priložnost za svojo športno propagando z največjo letalnico na
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svetu.137 Dokaz za to je poročilo s seje predsedstva FIS iz leta 1942, kjer piše, da so Nemci prevzeli
Planico. Ti naj bi jo popolnoma popravili, dopolnili. Zgradili so nov sodniški stolp, ki je stal na
napačnem mestu v mali globeli pod Bloudkovim lesenim stolpom. S tega sodniki niso imeli
možnosti spremljati celovitega poleta skakalca.138 Poleg sodniškega stolpa so Nemci poglobili
iztek skakalnice, ob rob arene so naložili zemljo, kjer so želeli narediti tribune za gledalce.139 Poleg
gradbenih de, so v Planici želeli organizirati tudi propagandne tekme marca 1942.140 Prosili so FIS
za dovoljenje, da bi smeli skakati na njej. Leta 1942 jim je FIS izdala dovoljenje za skoke, vendar
nato skoki v času okupacije niso bili izvedeni.141
Med vojno so načrtovali, da bi v Planici prirejali velike tekme z novimi rekordi, a so te namere
morali opustiti. Leseno ogrodje skakalnice so slabo zaščitili pred naravnimi vplivi, soncem in
dežjem, zato je bila ta do konca vojna v zelo slabem stanju.142 Zavod za varstvo kulturne dediščine
Slovenije, Območna enota Kranj, je leta 2009 napisal Vrednotenje kulturne dediščine za športne
objekte v Planici, s katerim so želeli ohraniti tudi sodniški stolp, ki so ga zgradili Nemci. Leta 2011,
ko so gradili novo skakalnico, so morali buldožerji s previdnostjo kopati okrog nemškega stolpa,
saj gre za zaščiten del slovenske kulturne dediščine. Danes je od nemškega sodniškega stolpa
ohranjena ozka ploščad z ograjo ob robovih, manjka pa prvotni nizki leseni del.143
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Slika 14: nemški stolp v Planici brez lesenega vrhnjega dela (Arhiv: Aleš Guček)

Slika 15: nemški stolp desno zgoraj leta 2011 (Arhiv: Aleš Guček)
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13 SKOKI PO 2. SVETOVNI VOJNI
14 Planica leta 1947
Po drugi svetovni vojni so se pred začetkom sezone 1946/47 trudili, da so obnovili skakalnico, ki
jo je predelal okupator, v podobo, ki jo je imela pred vojno. Odstranili so vse nemške popravke in
ji povrnili stanje, ki ga je imela leta 1941.
V prvih povojnih letih nemški skakalci niso tekmovali na planiških tekmah, saj jim je bilo
tekmovanje prepovedano, spomin na 2. svetovno vojno je ostal v spominu še zelo svež.144
Prva tekma po vojni je potekala med 17. in 24. marcem 1947. Glavna prireditev bi morala potekati
v nedeljo, 23. marca, a je bila odpovedana zaradi deževnega vremena.145
Na tej tekmi je nov jugoslovanski rekord postavil Rudi Finžgar s skokom dolgim 102 m, opravil
pa je tudi najdaljši skok z dotikom z daljavo 109 m.146 Janez Polda je prvič skočil 100 m, a je pri
tem padel. Poleg jugoslovanskega rekorda so nov državni rekord postavili tudi Švicarji, Charles
Blum in Fritz Tschanen sta preskočila 100 m.147
15 Planica leta 1948
Med leti 1948 in 1950 so v Planici priredili Planiški teden. Idejni nosilec projekta je bil Joso Gorec,
za katerega si je zamislil sledeči program: umetnostno drsanje na Slatni zraven Doma Ilirija (poleti
je bilo tenis igrišče, pozimi drsališče), veleslalom v Krnici, slalom v Kranjski Gori, enkrat celo
biatlon ter tek na smučeh.148
Leta 1948 je Planico prvič uradno obiskal predstavnik FIS, Švicar Hans Feldmann, z namenom, da
bi se prepričal, kaj se tu dogaja, kako se organizirajo in izvajajo prireditve.149
Planiški poleti so potekali ves teden, med 13. in 17. marcem 1948, in sicer na veliki
Rožmanovi/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934.150 Na začetku tedna so skakalci trenirali, v četrtek
je potekal uradni trening, v petek, soboto in nedeljo so potekale tekme. Treningi in tekme so
potekale na Bloudkovi 120-metrski letalnici.151 Poleti so potekali v lepem vremenu, sicer so bile

144

Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 37.
Guček, Rožman, Bergant, Giacomelli in Bras, Planica: 1934-1999, 36.
146
Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 30.
147
Guček, Rožman, Bergant, Giacomelli in Bras, Planica: 1934-1999, 36.
148
Zapis e-poštne korespondence avtorja z Alešem Gučkom, 29. 5. 2020. Zapis hrani avtorica.
149
Prav tam.
150
Belopavlovič, Žnidaršič, Svetina, Planica, 117.
151
Smucica.net. http://www.smucisca.net/nova/welcomepage/view/107/Pozabljeni_planiski_teden/ (Dostop: 3. 7.
2020).
145

30

čez dan temperature previsoke in je sneg kopnel, vendar so ponoči planiški delavci obnovili snežno
odejo.152 Tega leta je bil Jugoslovan Janez Polda veliko boljši od drugih sotekmovalcev. V prvi
seriji drugega tekmovalnega dne je Polda poletel najdlje, 120 m. Ta polet so morali razveljaviti, saj
je bil polet z dotikom. Vse do konca tedna Janez Polda ni več skakal. Nov svetovni rekord je
postavil Fritz Tschannen z enako daljavo, ki jo je opravil pred tem že Polda, 120 m, a ta je skok
opravil brez dotika.153
Po tej prireditvi se je skakalnica začela zaradi starosti podirati. Na kongresu FIS istega leta so
sklenili, da naj bi se v letu 1949 opravili študijski poleti v Planici, ti naj bi potekali pod nadzorom
FIS komisije.154

Slika 16: 90 m skakalnica v Planici ok. leta 1948 (Arhiv: Aleš Guček)
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Slika 17: Planiški teden 1948: po tekmah so se z avtobusom odpeljali v Opatijo. (Arhiv: Aleš Guček)

16 Planica leta 1949
Tega leta so skakalnico za Planiški teden za silo popravili, saj je bila močno načeta in dotrajana.
Na koncu je bila prireditev odpovedna zaradi dežja in taljenja snega.155
Mednarodno tekmo so zato izvedli na 80-metrski skakalnici, ki je potekala 20. marca 1949.
Zmagovalec tekme je postal Šved Evert Karlsson, ki je skočil 74 m in 75 m, Janez Polda je bil
drugi z daljavama 77,5 m in 74,5 m.156
Druga mednarodna tekma je potekala teden kasneje, 27. marca. Na tej tekmi je zmagovalec postal
Janez Polda z daljavama 76,5 m in 86 m. V svojem dnevniku je Polde zapisal, da je svoj skok 86
m obdržal do 15. marca 1964.157
Jeseni 1949 leta pa je mamutska skakalnica popolnoma propadla, vdrl se je del doskočišča.158
Zaradi varnosti so podrli še preostali del in se odločili, da bodo zgradili novo skakalnico.159 Zgradili
so konstrukcijo iz železa in betona, doskočišče pa so pokrili z lesenimi nosilci in skodlami. Povečali
so krivino na zaletišču in krivino hrbta skakalnice. Ohranili pa so enako velikost. Bloudek je na to
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dejal: »Odločil sem se za stare dimenzije. Skakalnice nisem povečal, zato da bi na njej lahko
tekmovalo čim več skakalcev!«160 Že takrat so skakalci radi prihajali v Planico zaradi naravnih
lepot, odlične organizacije, množice vnetih obiskovalcev ter dobre pripravljenosti skakalnice.161

Slika 18: Planiški teden 1949, biatlon (Arhiv: Aleš Guček)

Slika 19: Planiški teden 1949, slalom (Arhiv: Aleš Guček)

17 Planica leta 1950
Program planiških dni so tega leta razširili, saj je potekal ves teden, od nedelje do nedelje. Na
tekmovanjih so nastopali skakalci, alpski tekmovalci in smučarji tekači. Alpski del je potekal v
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Krnici, tekaški del pa v Planici in Tamarju.162 Skakalci so tekmovali na 80-metrski skakalnici, na
veliki Rožmanovi/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934. Na prireditvi se je skupno zbralo več kot
55.000 gledalcev, najboljši so bili Norvežani. Prvi tekmovalni dan nihče od skakalcev ni preskočil
100 m. Drugi dan tekmovanja je najdaljši skok opravil Slovenec Janez Polda z dolžino 107 m.
Tretji tekmovalni dan so se na skakalnici zgodile spremembe. Po nasvetih Norvežanov so povečali
naklonski kot odskočnega mostička, vendar so bili s tem skoki samo še krajši. Četrti dan je nov
državni rekord postavil Polda z najdaljšim skokom tistega dne, 114 m. Dva dni kasneje pa je
Finžgar izenačil Poldov rekord, Sørensen je skočil 112 m, Polda 111 m, Rogelj in Grömer 110
m.163 Poleti in jeseni je velikanka popolnoma propadla, večji del odskočišča se je udrl. Sklenili so
skakalnico popolnoma podreti in zgraditi novo velikanko.164
18 Planica leta 1954
Tekme v smučarskih poletih med leti 1954 in 1980 so potekale izmenjujoče na treh velikankah v
Kulmu, Planici, Oberstdorfu (KOP).165 To združenje je nastalo leta 1954, ko je Planica postala
konkurenčna z novo letalnico, ki jo je zgradil Stanko Bloudek.166
Med 13. in 14. marcem 1954 je velika Rožmanova/Bloudkova skakalnica iz leta 1934 ponovno
gostila tekmo.167 Planico je obiskalo množica odličnih skakalcev s Finske, Norveške, Švedske,
Nemčije, Avstrije in Švice. Na tej prireditvi so prvič v zgodovini ocenjevali polete. Za končni
seštevek so veljali trije najboljši skoki. Vreme tekmovalcem ni bilo naklonjeno, saj sta padala sneg
in dež, vidljivost pa je bila slaba zaradi megle. Dež je ves čas mehčal skakalnico. Otvoritveni skok
prireditve je opravil Birger Ruud z daljavo 80 m.168 Zmagal je Finec Ossi Laaksonen s skokom
109,5 m. Najdaljši skok, 119 m, je opravil Norvežan Alfredsen, vendar je padel. Tako je zasedel
drugo mesto. Tretji je bil Finec Silvennoinen. Najboljši jugoslovanski skakalec je bil Albin Rogelj
na 16. mestu, najdaljši jugoslovanski skok 103 m pa je opravil Rudi Finžgar.169

162

Guček, Rožman, Bergant, Giacomelli in Bras, Planica: 1934-1999, 33.
Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 36.
164
Guček, Rožman, Bergant, Giacomelli in Bras, Planica: 1934-1999, 38.
165
Guček in Giacomelli, Na krilih, 115.
166
Prav tam, 116.
167
Omerzel, Šlibar, Statistika smučarskih poletov.
168
Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 43.
169
Prav tam, 42.
163

34

19 Planica leta 1957
Tekme v poletih so potekale izmenjujoče na treh velikankah in tako je tekma v Planici ponovno
potekala med 8. in 10. marcem 1957, in sicer na veliki Rožman/Bloudkovi skakalnici iz leta
1934.170 Na tekmi je z veliko prednostjo zmagal Nemec Helmut Recknagel, ki je postavil tudi novo
planiško daljavo, 124 m. Za njim sta se uvrstila Finca Eino Kirjonen in Tirkkonen. Najboljši
slovenski tekmovalec je bil Jože Langus na 8. mestu. Naslednji dve leti tekme na velikanki v Planici
niso potekale.171
20 Planica leta 1960
Teden poletov v Planici leta 1960 je bil v znamenju 25-letnice planiške velikanke. Prireditev je
potekala med 25. in 27. marcem, v soboto in nedeljo si jo je skupno ogledalo 50.000 obiskovalcev,
kar je bil največji obisk do tedaj. Nedeljsko prireditev je obiskal tudi predsednik Jugoslavije, Josip
Broz Tito. Na tekmi je bil nepremagljiv Helmut Recknagel iz Nemške demokratične republike, ki
je izboljšal planiški rekord, najprej je poletel 124,5 m, kasneje pa je poletel do 127 m. Najboljši
Jugoslovan je bil Marjan Pečar na osmem mestu.172

Slika 20: Značka tehnične službe ob tednu smučarskih poletov v Planici leta 1960 (Arhiv: Muzej novejše zgodovine Slovenije
https://www.muzej-nz.si/en/collections/museum-collections/900-Badges-Signs-and-Plaques-Collection)
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21 Planica leta 1963
Leta 1963 je bila Planica ponovno na vrsti, da je gostila teden poletov. Najboljši na tekmovanju so
bili vzhodni Nemci, ki so slavili štirikratno zmago v vrstnem redu: Dieter Bokeloh, Dietmar
Klemm, Veit Kührt in Helmut Recknagel. Najdaljšo daljavo je dosegel Dieter Bokeloh pri 121
m.173 Med našimi najboljšimi tekmovalci je bil Marjan Pečar na 21. mestu.174

Slika 21: plakat, ki je naznanjal prireditev v Planici leta 1963, na fotografiji je skakalec Pečar (Arhiv: Aleš Guček)

22 Planica leta 1966
Za tekmovanje v Planici leta 1966 so skakalnico malo preuredili. Od leta 1963 sta za skakalnico
skrbela brata Lado in Janez Gorišek. Ugotovila sta, da stare velikanke ni bilo možno bistveno
povečati in da bi bil tak poseg prevelik finančni zalogaj, zato sta posegla v že obstoječo skakalnico.
Na tej sta premaknila odskočni mostiček nazaj. Nato sta začela načrtovati novo letalnico.
Počasi se je spremenil tudi slog skakanja, večina skakalcev je skakala z rokami ob telesu in ne več
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z rokami naprej. Ta slog skakanja je prvi uporabljal Janez Polda.175
V Planici se je na tednu planiških poletov med 25. in 27. marcem 1966 na vseh tekmah skupaj
zbralo 90 000 obiskovalcev.176 Ob tej prireditvi je v Rateče pripeljal gledalce tudi zadnji vlak, saj
so kmalu po prireditvi začeli podirati tračnice.177 Na tekmi je zmagal Čeh Jiŕi Raška. V brezhibnem
slogu je postavil nov rekord velikanke, najprej 129 m, ki ga je nato izboljšal za 1 m, na 130 m. To
je bila največja dosežena daljava na tekmi. Za ta skok je dobil tudi najvišjo možno oceno.178 Za
Čehom se je na drugo mesto uvrstil Mikhail Veretnikov s 124 m, tretji je bil Dieter Neuendorf s
124 m.179 Najboljši domači skakalec je bil Peter Eržen na 8. mestu z daljavami 118 m, 115 m in
114 m. Zajc je zasedel 13. mesto z daljavami 119 m in 110 m. Marjan Pečar pa je bil mesto za njim
z daljavo 110 m.180
23 Planica od leta 1967 do leta 1979
Po smrti Staneta Bloudka, 26. novembra 1959, sta brata Gorišek, Lado in Janez, dobila od
predsednika planiškega komiteja, Nika Belopavloviča, naročilo za gradnjo nove velikanke v
Planici.181 Nameravali so zgraditi novo napravo, s to naj bi dohiteli in prehiteli Oberstdorf, Kulm
in Vikersund.182 Stare velikanke se niso lotili predelati, saj bi bila to preveč draga naložba. Brata
Gorišek sta primerjala značilnosti vseh takratnih letalnic (Kulm, Oberstdorf in Vikersund),
pregledala sta vse Bloudkove študije glede letalnice, upoštevati sta morala tudi vse fizikalne
zakonitosti (vzgon, odpor, trenje). Želela sta omogočiti skakalcem čim bližji prehod z zaletišča na
odskočni most in v vzlet, poleg tega pa sta želela ublažiti prehod na krivulji izteka s tako imenovano
krivuljo klotodio, kar je bila novost.183 Idejni načrt o gradnji skakalnice so leta 1965 poslali odboru
za gradnjo skakalnic pri FIS, ki je načrt odobril in tako so lahko začeli snovati glavni načrt. Nova
velikanka naj bi bila od vrha do konca izteka dolga 600 m.
Skakalnico so začeli graditi junija 1967, brata pa sta svoj načrt končala novembra 1968.184 Nova
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velikanka je bila zgrajena tako, da jo je bilo možno brez večjih stroškov povečati, oziroma
preurediti glede na razvoj smučarskih skokov.185

Slika 22: Janez Gorišek s priročno projektantsko risalno desko na terenu (Arhiv: Aleš Guček)

Ko je bila velikanka zgrajena, so Planico obiskali: takratni predsednik FIS, Švicar Marc Hodler,
sekretar komiteja FIS za skoke, Avstrijec Emmerich Pepeunig, in predsednik podkomiteja za
skakalne sodnike, Švicar Hans Fuchs.186 Ugotovili so, da so upoštevali vse predpisane in
dogovorjene norme, isti večer so sestavili zapisnik, s katerim so dovolili, da se izvede prva
prireditev na novi velikanki. Letalnica je dobila ime po snovalcih – Letalnica bratov Gorišek. Prvo
prireditev na novi velikanki so načrtovali med 21. in 23. marcem 1969. Pred tekmovanjem je bilo
treba zgraditi le še nov montažni sodniški stolp, temelji za le-tega so bili že postavljeni.187
Novo letalnico je krstno preizkusil državni reprezentant Miro Oman, ki je poletel 135 m. Na
prireditvi se je zbrala svetovna elita smučarskih skakalcev iz 12 držav.188 Tekma je potekala v

185

Ulaga, Urek in Rožman, Planica, 60.
Prav tam, 71.
187
Prav tam, 73.
188
Guček, Aleš, Oto Giacomelli. Na krilih smučarskih letalcev: ob osemdesetletnici prve mednarodne prireditve v
Planici leta 1934. Ljubljana: Schwarz print, 2013, 56.
186

38

hladnem, snežnem vremenu.189 Domačih tekmovalcev je bilo dvanajst: Stanko Smolej, Oto
Giacomelli, Andrej Nahtigal, Marjan Pečar, Branko Dolhar, Drago Pudgar, Marjan Prelovšek,
Janez Jurman, Marjan Mesec, Peter Štefančič, Peter Eržen in Ludvik Zajc. 190 Prireditev je minila
v znamenju rekordnih dosežkov. Jiŕi Raška je v prvi seriji poletel 148 m, v drugi pa je bil boljši
Norvežan Bjørn Wirkola, ki je doskočil pri 156 m. S tem je postavil tudi nov svetovni rekord.191
Dan kasneje ga je izboljšal še za 4 metre in pristal pri 160 m.192 Na koncu tekmovanja pa je prejel
prestižno zmago na tridnevnem tekmovanju.193
Najpomembnejši dosežek tega tekmovanja niso bili najštevilčnejši in najdaljši poleti, ampak
spoznanje strokovnjakov, da je prišel čas, ko lahko poleti na smučeh zaživijo kot samostojna
disciplina smučarskih skokov.194
V Delu, ki je izšel 22. marca 1969, o tem dogodku poročajo naslednje: »Velika pričakovanja so se
izpolnila že prvi dan. Svetovni rekord v smučarskih poletih je spet planiški. Norvežan Björn
Wirkola, eden najslovitejših skakalcev sveta, je na novi skakalnici pod Poncami uresničil svojo in
našo letošnjo željo: skočil je tako daleč, kot še ni nihče pred njim – 156 m.«195 Nov svetovni rekord
pa je bil ponovno postavljen tretji dan prireditve, ko je pri 165 m doskočil skakalec Manfred Wolf
iz NDR.196 Ta rekordni polet so presegli šele leta 1973.197 Od naših tekmovalcev se je najbolje
odrezal Peter Štefančič, postavil je nov jugoslovanski rekord pri 150 m.198
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Slika 23: Delo, 22. marec 1969 (Arhiv: Digitalna knjižnica Slovenije, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC8FZSCBCY/?euapi=1&query=%27keywords%3ddelo%27&sortDir=ASC&sort=date&pageSize=25&ftype=%c4%8dasopisje&fr
elation=Delo+(Ljubljana)&fyear=1969&page=4, dostop: 14. 10. 2020).

Leta 1970 so si organizatorji prizadevali, da bi bili poleti priznani kot posebna zvrst smučarskih
skokov ter da bi se organizirala samostojna prvenstva v smučarskih poletih. Položaj za dosego tega
je bil ugoden, saj so uspele prireditve v preteklih letih utrdile veljavo poletov in izpopolnili so
tehnične novosti, ki so zagotavljale večjo varnost nastopajočih.199
Leto kasneje, leta 1971, so na 28. kongresu FIS, katerega gostiteljica je bila Opatija (Jugoslavija),
sprejeli odločitev za uvedbo svetovnih prvenstev v smučarskih poletih.200 S tem pa se je končalo
skoraj 40 let dolgo obdobje na pol legalnih in za tem eksperimentalnih oz. študijskih prireditev v
poletih. Vendar pa se je FIS z odločitvijo o uvedbi svetovnega prvenstva zavarovala z nekaterimi
sklepi in poudarki, s katerimi je želela brzdati lov za rekordi in senzacijami. Sklenila je naslednje:
dovoljevala bo gradnjo novih velikank le v skladu z razmerami in razvojnimi potrebami; letalnice
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se za razliko od navadnih skakalnic ne bodo smele uporabljati za redni trening, poleti za uradni
trening bodo dovoljeni le pred tekmo. Prireditve na teh pa so načrtovali v razmiku dveh do treh
let.201
Prvo svetovno prvenstvo v smučarskih poletih so načrtovali leta 1972 v Planici.202 Predsednik FIS
Marc Hodler je tistega dne izjavil: »Na kongresu smo sprejeli vrsto daljnosežnih in dobrih
odločitev. Tej o smučarskih poletih pripisujem še poseben pomen. Vesel sem za naše
jugoslovanske prijatelje, da jim je kongres FIS s svojim sklepom znova potrdil pionirsko vlogo, ki
so jo odigrali v razvoju te smučarske discipline.«203
24 Planica leta 1972
Leta 1972 je bilo na Letalnici bratov Gorišek organizirano prvo svetovno prvenstvo v smučarskih
poletih v zgodovini. Potekalo je med 24. in 26. marcem 1972.204 Na tekmovanju je nastopilo 58
tekmovalcev iz Avstrije, Češko-slovaške socialistične republike (ČSSR), Finske, Italije, Japonske,
Jugoslavije, NDR (Nemška demokratična republika), Kanade, Norveške, Poljske, Sovjetske zveze,
Združenih držav Amerike (ZDA) in ZR Nemčije. Vreme in razmere niso bile naklonjene
tekmovalcem, saj je bila smučina zaletišča počasna, zaradi visokih temperatur. Glede na takšne
razmere ni nihče pričakoval, da bi tekmovalci leteli do rekordnih daljav.205
Prvi svetovni prvak v smučarskih poletih je s skokom dolgim 163 m postal Švicar Walter Steiner.206
Drugo mesto je zasedel tekmovalec iz NDR Heinz Wosipiwo, tretje mesto pa češki tekmovalec Jiŕi
Raška. Najboljša uvrstitev jugoslovanskega tekmovalca je bilo 10. mesto Petra Štefančiča.207 Ostali
slovenski predstavniki so bili: Marjan Mesec na 19. mestu, Bogdan Norčič na 23. mestu in Danilo
Pudgar na 27. mestu.208 S prvenstvom je bil zadovoljen tudi predsednik FIS Marc Hodler, ki se je
zahvalil prirediteljem za imenitno organizacijo prvenstva ter Planici za prispevek v smučarsko
zakladnico.209
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Planica leta 1974

S prireditvijo leta 1974 so na novi velikanki proslavili 40-letnico od prve tekme na velikanki.
Zbralo se je okrog 10.000 gledalcev. Razmere so bile tekmovalcem naklonjene, skakalci so zvedli
odlične skoke. Zmagovalec je postal Švicar Walter Steiner z daljavami 166 m, 154 m in ponovno
166 m.210
Pri nas v tem času ni bilo nikakršnega napredka pri smučarskih skakalcih. Kljub temu, da smo
imeli kar nekaj smučarskih skakalcev s talentom, se ti niso uvrstili na visoka mesta na največjih
tekmovanjih, uvrstili se niso niti med deseterico. Najbolje se je uvrstil Bogdan Norčič, ko je na
veliki skakalnici v Lahtiju dosegel 14. mesto.211
26

Planica leta 1977

Leta 1977 so se na planiški letalnici zgodile spremembe. Skakalnico so nekoliko povečali,
odskočno mostiček so pomaknili malo nazaj in višje, spremenili so krivuljo hrbtišča in poglobili
predhodnico v iztek. S tem so omogočili tekmovalcem dolge in varne skoke brez tveganja.
Skakalnica pa je omogočala skoke dolge okrog svetovnega rekorda.212 Takratni svetovni rekord je
bil dolg 176 m, nosilec je bil Avstrijec Anton Innauer.213
V Planici je Teden planiških poletov potekal med 18. in 22. marcem. Tekmovanje je potekalo na
letalnici bratov Gorišek. Prvi dan je bil najdaljši Avstrijec Reinhold Bachler, poletel je 169 m,
Bogdan Norčič pa je izenačil tudi državni rekord s 164 m.214
Drugi dan tekmovanja je zmago slavil Bogdan Norčič, saj je kot prvi na svetu poletel čez 180 m,
vendar je pri doskoku pri 181 m podrsal. To je bil razlog, da FIS ni priznala njegovega dosežka kot
svetovnega rekorda.215 To pa je bil tudi večji uspeh jugoslovanskega skakalnega športa sezone
1977.216 Planica je prinesla novo spodbudo smučarskim poletom, saj so ugotovili, da dolgi poleti
na smučeh niso izvedljivi le za najboljše tekmovalce na svetu. S tem pa so spodbudili kasnejše
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organizatorje poletov, da so poskušali v skrbi za varnost skakalcev omogočiti vsem tekmovalcem,
da so poleteli daleč.217
27 Planica leta 1979
Spomladi leta 1979 je FIS na kongresu v Nici v Franciji uvedla svetovni pokal v smučarskih
poletih. To je bil naravni razvoj dozorevanja te smučarske discipline. Novost se je zgodila na
vrhuncu slovenskega kriznega obdobja, saj je razgrnila krizo slovenskega vrhunskega skakanja.
Kriza se je vlekla vse od leta 1973, ko je jugoslovansko reprezentanco zapustil češki trener Zdenko
Remse. Ta je v jugoslovanski reprezentanci zasnoval temeljne prvine sistematičnega športnega
treninga, ko pa se je Remse vrnil na Češko, ni nihče nadaljeval njegovega dela. 218 Nadomestil ga
je zvezni trener Ludvik Zajc, ki je to delo opravljal do leta 1978, ko je sprejel ponujeno mesto
zveznega trenerja italijanske reprezentance.
Planica je leta 1979 kot prva še drugič postala prirediteljica svetovnega prvenstva v smučarskih
poletih. Svetovno prvenstvo je med 15. in 18. marcem 1979 potekalo na Letalnici bratov Gorišek.
Tekmovanja se je udeležilo 47 skakalcev iz 14 držav. Zmagovalec prvenstva je postal Avstrijec
Armin Kogler, Nemec Klaus Ostwald pa je kot predskakalec izenačil svetovni rekord s 176 m. Naši
skakalci se niso izkazali na prvenstvu. Najboljši je bil Primož Ulaga, ki je zasedel 26. mesto, takoj
za njim pa je bil Bogdan Norčič. Na prvenstvu je Ivo Zupan s 171 m postavil nov državni rekord.219
Vasja Bajc je zasedel 31. mesto, Marko Bogataj pa 10 mest za njim, 41. mesto.220
28 Planica leta 1980
22. marca 1980 je potekal svetovni pokal v smučarskih skokih na stari 120-metrski letalnici. Prvo
in drugo mesto sta zasedla Avstrijca, Hubert Neuper in Armin Kogler, tretje mesto pa je zasedel
Jugoslovan Primož Ulaga.221 V okviru iste prireditve so dan pred tem priredili tekmovanje za
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svetovni pokal na manjši 90 m skakalnici. Zmagal je Avstrijec Millonig, Jugoslovan Primož Ulaga
je zasedel 3. mesto.222
29 Planica leta 1981
Prvi planiški finale svetovnega pokala je potekal 21. in 22. marca 1981.223 21. marca 1981 potekalo
tekmovanje za svetovni pokal na manjši 90 m skakalnici. Zmagal je Finec Jari Puikkonen, najboljši
Jugoslovan je bil Primož Ulaga na 7. mestu.224 Za slovenske tekmovalce je bila ta tekma ena izmed
najslabših nastopov v 80. letih.225 Naslednji dan, 22. marca, pa je finale potekalo na stari, 120 m
skakalnici. Prvo mesto je zasedel Norvežan Dag Holmen-Jensen, ki je poletel 109 m. Drugo in
tretje mesto sta zasedla Avstrijca. Na drugem mestu je bil Armin Kogler, ki je poletel 106,4 m, na
tretjem je bil Alfred Groyer s poletom dolgim 103,5 m. Najboljši Jugoslovan je bil Bogdan Norčič
s poletom dolgim 79, 4 m.226
30 Planica leta 1982
27. marca 1982 je v okviru finala svetovnega pokala potekalo tekmovanje na manjši, 90 m
skakalnici. Zmagal je Norvežan Ole Bremseth, najboljši Jugoslovan je bil Lotrič na 12. mestu. Dan
kasneje, 28. marca 1982, je potekalo finale svetovnega pokala na stari, 120 m skakalnici. Zmago
je slavil Norvežan Ole Bremseth, drugo mesto je zasedel Avstrijec Hubert Neuper, tretje mesto pa
je zasedel Italijan Massimo Rigoni.227
31 Planica leta 1983
27. marca 1983 je potekalo finale svetovnega pokala na stari, 120 m letalnici. Zmago je slavil
Jugoslovan Primož Ulaga. Za njim se je na 2. mesto uvrstil Kanadčan Horst Bulau. Tretje mesto
pa je zasedel Avstrijec Richard Schallert.228 V okviru iste prireditve je bilo 26. marca tudi
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tekmovanje za svetovni pokal na 90 m skakalnici. Zmagal je Finec Nykänen, Jugoslovan Ulaga je
bil drugi.229
32 Planica leta 1984
Tega leta je 24. marca v okviru finala svetovnega prvenstva potekalo tekmovanje na manjši, 90 m
skakalnici. Zmagal je Jens Weissflog iz NDR, naš najboljši tekmovalec je bil Primož Ulaga na 8.
mestu. Naslednji dan je potekalo tekmovanje v okvir finala svetovnega pokala na stari, 120 m
letallnici. Prvo mesto je zasedel Čeh Pavel Ploc, drugi je bil Norvežan Vegard Opaas, tretje mesto
pa je osvojil naš skakalec Primož Ulaga.230
33 Planica leta 1985
Leta 1985 je FIS začela svetovna prvenstva prirejati vsako liho leto. Tega leta je prireditev med
15. in 17. marcem že tretjič potekala v Planici.231 Tako se je Planica na začetku 1980 let uveljavila
kot stalni prireditelj tekem svetovnega pokala.232 13. marca 1985 so slovenski predskakalci opravili
poskusne polete, kjer so postavili visoka pričakovanja. Matjaž Debelak je kot predskakalec poletel
173 m.233 Petkova serija uradnega treninga se je zapisala v zgodovino, saj je najprej svetovni rekord
v poletu izboljšal Američan Mike Holland, ki je poletel 186 m, a ni dolgo zadržal rekorda. Znova
je postal svetovni rekorder Finec Matti Nykänen, ki je bil rekorder že leto prej. Finec je poletel
meter dlje od Američana, 187 m. V drugi seriji pa je Finec potegnil še dlje in doskočil pri 191 m.234
Rekordni polet je opravil tudi Matjaž Debelak, ki je doskočil pri 185 m in postavil nov
jugoslovanski rekord.235 Na tekmi je padel Primož Ulaga, a ga to ni ustavilo. Na prvem
tekmovalnem dnevu, v soboto, se je v Planici zbralo veliko gledalcev. Nov svetovni rekord ni bil
postavljen, naši tekmovalci pa so bili uspešni: Miran Tepeš se je uvrstil na 5. mesto, Primož Ulaga
mesto za njim. Miran Tepeš je bil od tretjega mesta le 2,5 m krajši.236 V nedeljo je organizatorjem
ponagajala velika količina novo zapadlega snega, a so urejevalci skakalnic in vojaki pripravili
letalnico za tekmo. Izpeljali so obe seriji, a mnogi gledalci niso prišli na prizorišče tekme, saj je
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promet zaradi snega zastal. Na tekmi je Finec Matti Nykänen potrdil naslov svetovnega prvaka v
smučarskih poletih, saj je poletel 187 m in 186 m. Miran Tepeš je na tekmi zasedel 6. mesto, zanj
pa je bil sezona 1984/85 uspešna, saj je prvič stal na zmagovalnem odru. Primož Ulaga je zasedel
11. mesto, Matjaž Žagar pa se je uvrstil dve mesti za njim.237
34 Planica leta 1986
Finale smučarskega pokala v skokih je potekalo med 22. in 24. marcem 1986. 22. marca je tekma
potekala na Bloudkovi skakalnici iz leta 1949, zmagal je Finec Matti Nykänen, za njim sta se
uvrstila Avstrijca Andi Felder in Franz Neuländtner. Najboljši jugoslovanski tekmovalec je bil
Miran Tepeš na 4. mestu, tri mesta za njim se je uvrstil Primož Ulaga.238 Zadnja tekma sezone je
potekala na Rožman/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934, zmagovalec je postal Avstrijec Ernest
Vettori.239 Na drugo mesto se je uvrstil njegov rojak Andi Felder, tretje mesto pa je osvojil Finec
Matti Nykänen. Primož Ulaga se je uvrstil na 4. mesto, Miran Tepeš pa na 9.240
35 Planica leta 1987
14. in 15. marca 1987 sta na letalnici bratov Gorišek iz leta 1969 potekali tekmi v poletih za
svetovni pokal.241 Prireditev je potekala v lepem vremenu. Planica je bila pripravljena za nov
svetovni rekord, vendar je FIS takrat skušala omejiti lov za rekordnimi daljavami s »pravilom 191.«
To je pomenilo, da kljub temu, če je skakalec preskočil mejo 191 m, so mu v rezultat šteli daljavo
191 m »prevedeno« po FIS tabeli v točke.242 V nasprotju z zahtevo FIS so prireditelji obe daljavi,
ki sta presegli 191 m, objavili. Nov svetovni rekorder je postal Poljak Piotr Fijas, ki je poletel 194
m.243 Na tekmi, ki je potekala 14. marca, je postal zmagovalec Avstrijec Andreas Felder, na 2.
mesto se je uvrstil Norvežan Ole Gunnar Fidjestöl, na 3. mesto pa Nemec Thomas Klauser. Miran
Tepeš je bil 4., Matjaž Zupan pa 11.244 Na drugi tekmi, 15. marca je postal zmagovalec Norvežan
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Ole Gunnar Fidjestöl, 2. mesto je zasedel Matjaž Zupan, 3. pa Poljak Pjotr Fijas.245 Tudi na tej
tekmi je Miran Tepeš zasedel 4. mesto.246
36 Planica leta 1988
26. in 27. marca 1988 je v Planici potekalo 9. finale svetovnega pokala.247 Najboljši slovenski
skakalec je bil Primož Ulaga, bil je tudi eden izmed favoritov z vrhunsko formo ob koncu sezone.248
Primož Ulaga je na Bloudkovi skakalnici iz leta 1949 26. marca 1988 premagal vse tekmece in
osvojil zlato medaljo. Srebro je osvojil Čeh Pavel Ploc, bron pa Avstrijec Ernest Vettori.249
Naslednji dan, 27. marca, je tekma potekala na veliki Rožman/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934.
Ponovno je bil zmagovalec Primož Ulaga, na 2. mesto se je uvrstil njegov rojak Rajko Lotrič, 3.
mesto pa je zasedel Francoz Didier Mollard.250 Poleg zmage je Primož Ulaga osvojil tudi bronasto
kolajno v končni razvrstitvi svetovnega pokala.251 Od naših tekmovalcev se je na 9. mesto uvrstil
Matjaž Debelak.252
37 Spremembe v smučarskih skokih
Dosežki skakalcev so potisnili pričakovanja in merila nastopov slovenskih skakalcev tako visoko,
da se je naenkrat zdelo vse mogoče.253 Poleg tega pa se je med ljudmi povečalo tudi zanimanje za
treniranje smučarskih skokov. Smučarski pokal je postal pomemben spodbujevalec kakovostnega
razvoja smučarskih skokov po državah. Ves razvoj je od nas Slovencev zahteval gradnjo sodobnih
velikank za poletni trening, poleg tega pa je bilo potrebno tudi Planico posodobiti. Če se v
Jugoslaviji ne bi zgodile spremembe na tem področju, bi dolgoročno zaostali za tekmeci. Žal se
pričakovanja o spremembah niso uresničila. Skakalni klubi so dobili denarno pomoč OK Planice,
da so pokrili s plastiko manjše skakalnice, ni pa bilo nobenega pravega načrta o gradnji poletnega
skakalnega (nordijskega) centra.254 Uspešna četverica, Miran Tepeš, Matjaž Debelak, Primož
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Ulaga in Matjaž Zupan, je počasi razpadla.255 Tudi trenerji so se zamenjali, prvi trener je postal
Luka Kropivšek. Njegov pomočnik pa je postal Jelko Gros, tedanji mladinski trener. Jelko Gros je
postal kondicijski trener in asistent pri tehničnem treningu. Po tej zamenjavi trenerjev naši skakalci
niso dosegli nobene uvrstitve na zmagovalni oder, niso uspeli niti na svetovnem prvenstvu v
Lahtiju na Finskem, ki je potekalo leta 1989. Iskati so začeli zamenjavo za prvega trenerja, iskali
so tujega trenerja, vendar ga niso našli. Luko Kropivška je nadomestil Jelko Gros.256
38 Planica leta 1989
Na tekmovanjih v Planici je popolnoma prevladal nov slog skakanja, skakalci so začeli skakati z
razprtimi V-položajem smuči, ki jo je leta 1985 uveljavil Šved Jan Boklöv. S tem so dokazali, da
je škarjasta tehnika aerodinamično zelo učinkovita. FIS pa je za takšno tehniko, z razprtim Vpoložajem, imela predpisan odbitek, ki je znašal najmanj 1,5 točke.257 FIS je šele jeseni leta 1991
na predlog komiteja za skoke ukinila odbitke za razprti V-položaj smuči.258
Finale svetovnega pokala je potekalo 25. in 26. marca. Sobotna tekma je potekala na normalni
Bloudkovi skakalnici iz leta 1949. Zmagovalec tekme je postal Nemec Jens Weissflog, 2. mesto je
zasedel Avstrijec Andi Felder, 3. pa je bil Finec Ari-Pekka Nikkola. Najboljši Slovenec je bil
Primož Ulaga na 6. mestu.259 Naslednji dan, 26. marca 1989 je tekma potekala na veliki
Rožman/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934, zmagovalec postal prav tako Nemec Jens Weissflog,
2. mesto je zasedel Norvežan Kent Johanssen, 3. mesto pa Avstrijec Andi Felder. Najboljši
Slovenec na tej tekmi je bil Rajko Lotrič, ki je zasedel 9. mesto.260
39 Planica leta 1990
12. finale svetovnega pokala v smučarskih poletih leta 1990 je potekal v Planici med 24. in 25.
marcem na veliki Rožman/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934. Oba dva dni je potekala posamična
tekma. 24. marca je zmago slavil Italijan Roberto Cecon, 2. mesto je zasedel Finec Ari-Pekka
Nikkola, 3. mesto pa Nemec Jens Weissflog. Najboljši Jugoslovan je bil Primož Ulaga na 6. mestu.
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Naslednji dan je zmago slavil Finec Ari-Pekka Nikkola, 2. mesto je slavil Dieter Thoma, 3. mesto
pa Jugoslovan Primož Ulaga.261
40 Planica leta 1991
Na 12. finalu svetovnega pokala v smučarskih poletih leta 1991 se pojavila novost. Od tega leta
dalje so se tudi svetovna prvenstva v smučarskih poletih štela za skupno razvrstitev v svetovnem
pokalu v skokih.262
Leta 1991 je v Planici med 23. in 24. marcem potekalo finale svetovnega pokala v smučarskih
poletih.263 Od tega leta dalje tudi svetovna prvenstva v smučarskih poletih štejejo za skupno
razvrstitev v svetovnem pokalu v skokih.
Na Letalnici bratov Gorišek so izvedli dve posamični tekmi.264 Franci Petek je bil najboljši
Jugoslovan na prvem tekmovalnem dnevu, uvrstil se je na 25. mesto. Drugi ostali slovenski
skakalci so bili daleč od pričakovanj. Miran Tepeš je bil dve mesti za Petkom.265 Najdaljši polet je
opravil Nemec Andre Kiesewetter, ki je doskočil pri 196 m z dotikom snega z rokami.266
Na drugem tekmovalnem dnevu se je Franci Petek uvrstil na 9. mesto. Goran Janus se je na drugem
tekmovalnem dnevu uvrstil na končno 29. mesto, Miran Tepeš na 38., Rajko Lotrič na 41., Matjaž
Zupan na 43., Damjan Fras na 47., Janez Debelak na 48., Janez Stirn na 49., P. Kopač na 50., Matej
Oblak na 52. in Franci Rogelj na predzadnje, 53. mesto.267 Kljub temu, da v Planici gledalci niso
videli rekordnih daljav, so uspešno promovirali finale prvega svetovnega pokala v poletih. Sezona
je bila uspešna za Francija Petka, saj je osvojil naziv svetovnega prvaka.268
41 Planica leta 1992
Finale svetovnega pokala je v Planici potekal 28. in 29. marca 1992. Prvi dan, 28. marca je potekala
ekipna tekma na veliki Rožman/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934. Prvo mesto je zasedla avstrijska
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ekipa, 2. mesto nemška, 3. mesto pa finska ekipa. Slovenija je zasedla 6. mesto. Naslednji dan, 29.
marca je potekala posamična tekma na isti skakalnici. 1. mesto je osvojil Avstrijec Andreas Felder,
2. mesto njegov rojak Heinz Kuttin, 3. mesto pa Finec Toni Nieminen. Najboljši Slovenec je bil
Matjaž Zupan na 19. mestu.269
42 Planica leta 1993
Finale svetovnega pokala je potekal 27. in 28. marca 1993, obe tekmi sta potekali na veliki
Rožman/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934. Prvi dan je potekala ekipna tekma, na kateri je zmago
slavila Japonska, 2. mesto je osvojila Norveška, na 3. mestu je bila Slovenija. Drugi dan je potekala
posamična tekma, kjer je zmago slavil Norvežan Espen Bredesen, 2. mesto je osvojil Avstrijec
Andreas Goldberger, 3. mesto pa Nemec Christof Duffner.270
43 Planica leta 1994
Med 17. in 20. marcem 1994 je na Letalnici bratov Gorišek potekalo 13. svetovno prvenstvo v
smučarskih poletih.271 Zmago je slavil Čeh Jaroslav Sakala. Za njim se je na drugo mesto uvrstil
Norvežan Espen Bredesen. Tretje mesto pa je zasedel Italijan Roberto Ceccon. Najboljši Slovenec
je bil Matjaž Zupan na 27. mestu.272 Ostali slovenski tekmovalci so se zvrstili za njim, in sicer:
Matjaž Kladnik je bil 30., Samo Gostiša 34. in Matjaž Žagar 40.273
44 Planica leta 1995
Tega leta sta tekmi za svetovni pokal v smučarskih poletih potekali 9. in 10. decembra na veliki
Rožman/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934. Prvi dan je potekala ekipna tekma, kjer je zmago slavila
Finska, 2. mesto je zasedla Japonska, 3. mesto pa Norveška. Slovenija je zasedla 8. mesto.
Naslednji dan, 10. decembra je potekala posamična tekma, kjer je zmago slavil Finec Mika Ant.
Laitinen, 2. mesto je zasedel Norvežan Roar Lyoekelsoey, 3. mesto pa Finec Janne Ahonen.
Najboljši Slovenec je bil Dejan Jekovec na 34. mestu.274
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45 Planica leta 1997
Tekmi v Planici sta potekali v soboto in nedeljo, 22. in 23. marca 1997.
Na sobotni tekmi je zmago slavil Japonec Takanobu Okabe, na drugo mesto se je uvrstil njegov
rojak Kazuyoshi Funaki, tretje mesto je zasedel Finec Jani Soininen. Najboljši Slovenec je bil
Primož Peterka, ki se je uvrstil na 4. mesto.
Na nedeljski tekmi je zmago ponovno slavil član japonske reprezentance Akra Higashi. Na drugo
mesto se je uvrstil Slovenec Primož Peterka, tretje mesto je zasedel Norvežan Lasse Ottesen.275
46 Planica leta 1998
Tega leta je finale svetovnega pokala v smučarskih poletih potekal med 21. in 22. marcem na veliki
Rožman/Bloudkovi skakalnici iz leta 1934. Prvi dan je potekala posamična tekma, na kateri je
zmagal Japonec Kazuyoshi Funaki, 2. mesto je osvojil Slovenec Primož Peterka, 3. mesto pa
Japonec Hiroya Saitoh. Naslednji dan je potekala ponovno posamična tekma, kjer je zmago slavil
Japonec Noriaki Kasai, 2. mesto je zasedel njegov rojak Hiroya Saitoh, 3. mesto pa Norvežan Lasse
Ottesen. Najboljši Slovenec je bil Franci Petek na 19. mestu.276
47 Planica leta 1999
Tekme so potekale med 19. in 21. marcem. Na petkovi tekmi je slavil zmago Nemec Martin
Schmitt, 2. mesto je zasedel Japonec Kazuyoshi Funaki, 3. mesto pa je osvojil Nemec Christof
Duffner. Najboljši Slovenec je bil Miha Rihtar na 26. mestu. Na sobotni tekmi je zmago slavil
Japonec Hideharu Miyahira, Nemec Martin Schmitt je osvojil 2. mesto, 3. mesto je osvojil Japonec
Noriaki Kasai. Najboljši Slovenec na tekmi je bil Primož Peterka na 15. mestu.
Na nedeljski tekmi je zmago slavil Japonec Noriaki Kasai, za njim se je na 2. mesto uvrstil njegov
rojak Hideharu Miyahira, 3. mesto je zasedel Nemec Martin Schmitt. Najboljši Slovenec je bil
ponovno Primož Peterka.277
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48 Planica leta 2000
Tekme so potekale med 18. in 19. marcem.
18. marca je potekala ekipna tekma. Zlato kolajno je osvojila nemška ekipa v postavi Svena
Hannawalda, Hansjörga Jäckleja, Martina Schmitta in Michaela Uhrmanna. Srebrno kolajno so
osvojili Finci Ville Kantee, Risto Jussilainen, Jani Soininen in Janne Ahonen. Bronasto medaljo je
osvojila japonska ekipa, ki so jo sestavljali Takanobu Okabe, Kazuyoshi Funaki, Hideharu
Miyahira in Noriaki Kasai. Slovenska ekipa je bila na 7. mestu. Ekipo so sestavljali Damjan Fras,
Robert Kranjec, Grega Lang in Primož Peterka.278
Na posamični tekmi, ki je potekala 19. marca, je zmago slavil Nemec Sven Hannawald, srebrno
kolajno je osvojil Finec Janne Ahonen, bronasto pa Avstrijec Andreas Goldberger. Najboljši
Slovenec je bil Damjan Fras na 30. mestu.279
49 Planica leta 2001
Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v sezoni 2000/01 je potekalo 17. in 18. marca.
Moštvena tekma je potekala 17. marca 2001. Prvo mesto je zasedla finska ekipa, drugo mesto
avstrijska, tretje pa japonska.280 Slovenska ekipa je osvojila 8. mesto.281
Tekma v poletih za svetovni pokal je potekala dan kasneje, 18. marca. Na tekmi je bil najboljši
Nemec Martin Schmitt, 2. mesto je zasedel Finec Risto Jussilainen, 3. mesto pa Norvežan Tommy
Ingebrigtsen.282 Najboljši Slovenec je bil Igor Medved na 6. mestu.283
50 Planica leta 2002
Tega leta je finale svetovnega pokala v smučarskih skokih potekalo 23. in 24. marca 2002.
Prvi dan je potekala ekipna tekma potekala na Letalnici bratov Gorišek, kjer je prvo mesto osvojila
finska ekipa, drugo mesto nemška, tretje avstrijska ekipa.284 Slovenija je bila na 5. mestu.285
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Posamična tekma v poletih za svetovni pokal je bila 24. marca 2002 prekinjena in odpovedana
zaradi vremenski pogojev.286
51 Planica leta 2003
Finale svetovnega pokala v smučarskih poletih in skokih v sezoni 2002/03 je potekalo med petkom
in nedeljo, med 21. in 23. marcem 2003.
Prvi dan je bila organizirana ekipna tekma, na kateri je zmagala finska ekipa, na drugo mesto so se
uvrstili Norvežani, na tretje Avstrijci, Slovenija je bila na 5. mestu.287
Posamični tekmi v poletih za svetovni pokal sta potekali 22. in 23. marca. Na sobotni tekmi je
postal zmagovalec Finec Matti Hautamäki. Drugo mesto je osvojil Poljak Adam Malysz, tretje
mesto pa Avstrijec Martin Höllwarth. Najboljši Slovenec je bil Rok Benkovič na 16. mestu.288
52 Planica leta 2004
Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2004 je bilo 18. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
Prvi dan poletov, v petek, 20. februarja 2004 sta dva tekmovalca doskočila preko 200 m, in sicer
Nemec Georg Späth in Norvežan Tommy Ingebrigtsen. Ta je doskočil pri 204,5 m in opravil
najdaljši polet prve serije. Najboljši Slovenec po prvi seriji je bil Robert Kranjec na 7. mestu.
Njegov drugi polet je bil dolg 214 m in tako je na tekmi končal na 6. mestu. Naslednji dan je bil
ponovno najboljši Slovenec Robert Kranjec in tekmo končal na 12. mestu, saj se mu je polet v
drugi seriji ponesrečil. Zmagovalec tekme je postal Norvežan Roar Ljøkelsøy z daljavo 210 m.
Srebrno medaljo je osvojil Finec Janne Ahonen, bronasto pa njegov rojak Tami Kiuru.289 Naslednji
dan, 22. februarja, je potekala prva ekipna tekma v zgodovini svetovnih prvenstev v poletih, kjer
je svetovni prvak postala Norveška, 2. mesto Finska in 3. mesto Avstrija. Slovenija je končala na
6. mestu. V postavi Roberta Kranjca, Primoža Peterke, Matjaža Zupana in Roka Benkoviča.290
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53 Planica leta 2005
Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih je potekalo 19. in 20. marca 2005.291 Sobotna tekma,
19. marca je potekala na Letalnici bratov Gorišek. Zmagovalec sobotne tekme je postal Finec Matti
Hautamäki, ki je v prvi seriji poletel 223,5 m, v drugi pa 219,5 m. Drugo mesto je zasedel Avstrijec
Andreas Windhölzl z daljavama 227,5 m in 220 m, tretje mesto pa Norvežan Bjørn Einar Römören
z daljavama 213,5 m in 228,5 m. Najboljši slovenski skakalec je bil Rok Benkovič, ki je z
daljavama 219 m in 213,5 m zasedel 7. mesto.292
Na nedeljski tekmi je zmagovalec postal Norvežan Bjørn Einar Romören, ki je poletel v prvi seriji
226 m, v drugi pa 239 m. Drugo mesto je osvojil njegov rojak Roar Ljøkelsøy z daljavama 230,5
m in 224 m, tretje mesto pa Avstrijec Andreas Windhölzl z daljavama 231 m in 227,5 m. Ponovno
je bil med Slovenci najboljši Rok Benkovič na 5. mestu. V prvi seriji je opravil polet dolg 220 m,
v drugi pa 226 m.293
54 Planica leta 2006
Takrat največja letalnica na svetu, Planica, je gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skokih
in poletih med 16. in 19. marcem 2006. V zadnjih letih je bil razvoj smučarskih poletov neverjeten,
saj so poleti čez 200 m postali vsakdanja stvar.294 Finale svetovnega prvenstva v smučarskih poletih
se je začelo 16. marca z uradnim treningom. Najdaljši polet na treningu je uspel takratnemu
svetovnemu rekorderju Norvežanu Bjørnu Einarju Romörenu, ki je poletel 222 m. V obeh serijah
je skupno preseglo daljavo 200 m dvajset skakalcev.295
Prvi dan finala je Planico obiskalo 11.000 gledalcev, ki so uživali v sončnem vremenu pod
Poncami. Ta dan skakalci niso podrli rekorda skakalnice, najdaljši skok je opravil Avstrijec Martin
Koch z daljavo 222,5 m. Drugo mesto je zasedel njegov rojak, Andreas Windhölzl, ki je skočil 217
m. Tretji pa je bil Slovenec Robert Kranjec z daljavo 218 m, kar je bila tudi druga najboljša daljava
kvalifikacij. Na petkovo tekmo se je uvrstilo pet Slovencev: Robert Kranjec, Jernej Damjan,
Primož Peterka, Rok Urbanc in Bine Zupan. Med najboljših štirideset pa se ni uspelo uvrstiti Roku
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Benkoviču, Matevžu Šparovcu, Juretu Bogataju, Robertu Hrgoti, Primožu Piklu in Primožu
Zupanu.296
Na petkovi tekmi se je zbralo 24.000 gledalcev, ponovno pa je bil najboljši Novežan Bjørn Einar
Romören s skokom dolgim 224 m. Na drugem mestu je bil slovenski skakalec Robert Kranjec, ki
je skočil 219,5 m. Enako dolg skok je opravil Martin Koch, vendar pa je zaradi slabših ocen za
Kranjcem zaostal na tretjem mestu. Od petih Slovencev so se v finale uvrstili Robert Kranjec,
Jernej Damjan na 11. mestu ter Bine Zupan na 21. mestu.297
Na sobotni tekmi, 18. marca si je Čeh Jakub Janda zagotovil prvo mesto v svetovnem pokalu v
smučarskih skokih v sezoni 2005/06. Zmagovalec sobotne tekme je postal Norvežan Bjørn Einar
Romören, v obeh serijah je poletel 224 m. Drugo mesto je zasedel njegov rojak Roar Ljøkelsøy,
tretje mesto pa Avstrijec Martin Koch. Po prvi seriji je bil slovenski skakalec Robert Kranjec drugi,
vendar pa je na koncu, zaradi slabšega skoka v drugi seriji, zasedel 8. mesto. Od slovenskih
skakalcev sta se v drugo serijo uvrstila tudi Jernej Damjan in Bine Zupan. Jernej Damjan je na
koncu zasedel 15. mesto, Bine Zupan pa 26. mesto. V finale se od naših skakalcev po prvi seriji
nista uvrstila Primož Peterka in Rok Urbanc.298
Zadnja tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih je potekala 19. marca. Tekmo si je ogledalo
14.000 obiskovalcev, novega svetovnega rekorda pa obiskovalci žal niso videli. Najdaljši skok v
prvi seriji je izvedel Finec Janne Happonen, ki je poletel 225,5 m. Drugi je bil Avstrijec Martin
Koch. Na tretje mesto se je po prvi seriji uvrstil Robert Kranjec, ki je poletel 220 m. V finalno
serijo so se uvrstili še ostali slovenski skakalci: Jernej Damjan na 24. mestu, Rok Urbanc na 27.
mestu in Bine Zupan na 28. mestu.299 Janne Happonen je tudi v drugi seriji ostal na vodilnem
mestu, skočil je meter dlje kot v prvi seriji in tako postal zmagovalec finalne tekme sezone 2005/06.
Drugo mesto je uspelo obdržati tudi Avstrijcu Martinu Kochu, ki je tudi v drugi seriji poletel do
222,5 m. Tretje mesto je zadržal Slovenec Robert Kranjec, ki je v drugi seriji poletel 3 metre dlje
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kot v prvi. Med prvo deseterico skakalcev, poleg Roberta Kranjca, ni bilo nobenega Slovenca.
Jernej Damjan je poletel na 24. mesto, Bine Zupan na 25., Rok Urbanc pa na 27. mesto.300
55 Planica leta 2007
Med 22. in 25. marcem 2007 so potekale tri tekme za svetovni pokal v smučarskih poletih.
V četrtek, 22. marca sta potekali dve seriji uradnega treninga ter kvalifikacije, od petka do nedelje
pa so potekale tekme za svetovni pokal.301
Na tekmo, ki je potekala 23. marca, se je uvrstilo 40 skakalcev, med njimi tudi pet Slovencev:
Robert Kranjec, Jernej Damjan, Primož Peterka, Primož Pikl in Jure Šinkovec. 302 Najdaljši skok
kvalifikacij je opravil Poljak Adam Malysz z daljavo 214,5 m.303 Po prvi seriji je vodil Poljak
Adam Malysz s poletom dolgim 208,5 m. Na drugo mesto se je uvrstil Jernej Damjan, ki je poletel
206,5 m. Na tretjem mestu pa je bil Švicar Simon Ammann, s poletom dolgim 208,5 m. Uspešen
Slovenec je bil tudi Robert Kranjec, ki se je s poletom dolgim 205,5 m uvrstil na 4. mesto.304 Tudi
po drugi seriji tekme se ni veliko spremenilo na vrhu najboljših. Poljak Adam Malysz je ohranil
prvo mesto s poletom dolgim 221 m, s tem pa je Malysz prevzel tudi vodstvo v skupnem seštevku
svetovnega pokala pred Norvežanom Andersom Jacobsnom.305 Srebro si je s poletom dolgim 213,5
m priletel Švicar Simon Ammann, bron pa Jernej Damjan s poletom dolgim 205 m. Robert Kranjec
je s poletom 204,5 m v drugi seriji zasedel četrto mesto. Med Slovenci je bil med dobitniki točk na
tej tekmi tudi Primož Pikl s 17. mestom.306
Drugo planiško tekmo, ki je potekala 24. marca, je spremljalo več kot 22.000 ljubiteljev poletov.
Največ je bilo Poljakov, Norvežanov in Slovencev.307 Po prvi seriji je vodil Avstrijec Martin Koch
s poletom dolgim 215,5 m. Drugi je bil Norvežan Roar Ljøkelsøy, tretji pa Švicar Simon Ammann.
Najboljši Slovenec je bil Jernej Damjan na četrtem mestu s poletom dolgim 209,5 m.308 Tudi druga
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planiška zmaga v tej sezoni je pripadla Poljaku Adamu Malyszu. V drugi seriji si je s poletom
dolgim 217,5 m priskakal zlato medaljo. Njegov tekmec Norvežan Anders Jacobsen je v drugi
seriji opravil polet dolg 217 m in tako zasedel drugo mesto. Na tretje mesto se je po drugi seriji
uvrstil Avstrijec Martin Koch. Vseh pet Slovencev je na tej tekmi osvojilo točke svetovnega
pokala: Robert Kranjec se je uvrstil na 7. mesto s poletoma dolgima 206,5 m in 214,5 m; Jernej
Damjan je bil 11., Primož Pikl 19., Jure Šinkovec 29., Primož Peterka pa je poletel na 30 mesto.309
Nedeljska tekma je potekala v sneženem vremenu, kljub temu pa si jo je ogledalo več kot 15.000
gledalcev. Najdaljši polet dneva, 220 m, je opravil Poljak Adam Malyzs. Tekma se je končala po
prvi seriji, zlato je na tekmi osvojil Poljak Adam Malysz, drugo mesto je osvojil Švicar Simon
Ammann s poletom dolgim 217,5 m, tretji pa je bil tako kot na sobotni tekmi, Avstrijec Martin
Koch s poletom dolgim 216,5 m. Najboljši slovenski skakalec je bil Jernej Damjan na 12. mestu s
poletom dolgim 207,5 m. Primož Pikl se je uvrstil na 15. mesto s poletom 204,5 m, Robert Kranjec
je zasedel 23. mesto s poletom dolgim 201 m, Primož Peterka pa se je s poletom 186 m uvrstil na
31. mesto.310 V pokalu narodov so zmagali Avstrijci, za njimi so se uvrstili Norvežani, tretji pa so
bili Švicarji. Slovenska reprezentanca se je uvrstila na 9. mesto.311 Po končani prireditvi je FIS
izrazila navdušenje nad vzdušjem v Planici ter nad izvrstno organizacijo tekmovanja.312
56 Planica leta 2008
29. finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici je potekalo med 14. in 16. 3. 2008. Na
sporedu sta bili dve posamični in ena ekipna preizkušnja.
Nastopilo je deset slovenskih skakalcev, to so bili: Robert Kranjec, Jernej Damjan, Primož Peterka,
Jure Šinkovec, Jurij Tepeš, Primož Pikl, Rok Urbanc, Jure Bogataj, Mitja Mežnar in Rok Mandl.
Mandl, Mežnar, Urbanc in Šinkovec so nastopili kot nacionalni paket, ostala šesterica tekmovalcev
pa si je nastop na tekmi zagotovila s točkami v svetovnem pokalu. Slovenska reprezentanca je
pričakovala spodbuden zaključek sezone, slovenski trener Ari-Pekka Nikkola pa je dejal, da si je
od fantov želel le, da bi opravili skoke, kot so jih znali. Jernej Damjan, Primož Peterka in Robert
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Kranjec so se veselili nastopov, saj so se vsi strinjali, da je občutek na vrhu letalnice v Planici
enkraten in da je to zgodba zase.313
Polovica naših skakalcev se je v kvalifikacijah uvrstila na tekmo, in sicer: Jernej Damjan, Robert
Kranjec, Primož Pikl, Jurij Tepeš in Jure Bogataj. Od naših skakalcev je bil najdaljši Jernej
Damjan, ki je s skokoma 198,5 in 189,2 m uvrstil na 5. mesto.314
Na prvi posamični tekmi, 14. marca, je najboljši Robi Kranjec na 18. mestu. Točke pa so osvojili
še Jurij Tepeš, Jernej Damjan in Primož Pikl.
Ekipno so naši skakalci naredili zelo lep rezultat. Vrhunski rezultat Roberta Kranjca je padel v
vodo v prvi seriji, ko je poletel v popolno brezvetrje. Jurij Tepeš in Primož Pikl sta se zadovoljila
z uvrstitvijo med dobitnike točk, brez teh pa je ostal Jure Bogataj.315
Skupno so osvojili četrto mesto. Na tekmi so opravili odlične polete, saj so bili vse do zadnjega
skoka na tretjem mestu. Odlične polete je izvedel Robert Kranjec, prvi polet je odlično opravil tudi
Jurij Tepeš. Oba sta presegla 200 metrov.316 Zmagali so norveški skakalci, Tom Hilde, Anders
Jacobsen, Anders Bardal in Björn Einar Romören. Tekmo si je ogledalo več kot 25.000 gledalcev.
Zadnja tekma v sezoni 2007/08 je potekala 16. 3. 2008 v slabšem vremenu. Na zadnji tekmi je
zmagal Avstrijec Gregor Schlierenzauer, najboljši slovenski skakalec pa je bil Robert Kranjec, ki
je osvojil 4. mesto.317
Najboljši skakalec sezone je bil Avstrijec Gregor Schlierenzauer, ki je z 233,5 metri postavil tudi
najdaljšo daljavo sezone v smučarskih poletih.318
57 Planica leta 2009
4. marca 2009 je prizorišče finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v obiskal predstavnik
FIS Sepp Gratzer. Opravil je pregled skakalnice in ugotovil, da poteka vse po načrtih. Snega je bilo
dovolj in odobril je izvedbo prireditve, ki je potekala od 18. do 22. marca 2009.
V teh dneh si je finale ogledalo 64.000 gledalcev.319
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V sredo, 18. marca 2009 so letalnico preizkusili predskakalci.320Dan kasneje, 19. marca so v
kvalifikacijah nastopili tudi slovenski skakalci: Robi Kranjec, Robi Hrgota, Jernej Damjan, Mitja
Mežnar, Primož Pikl, Rok Urbanc, Anže Damjan, Sašo Tadič, Dejan Judež in Rok Mandl.321
Najboljši skakalec kvalifikacij je bil Robi Kranjec s poletom dolgim 215,5 m. Na tekmo, ki je
potekala dan kasneje, so se uvrstili še Primož Pikl, Anže Damjan in Jernej Damjan.322
Naslednji dan se je na tekmi najbolje izkazal Robi Kranjec, ki je osvojil 7. mesto, Jernej Damjan
je bil dve mesti za njim, Anže Damjan je osvojil 21. mesto, Robi Hrgota 23., Primož Pikl pa 26.
mesto.
Na ekipni tekmi, ki je potekala 21. marca, so Slovenijo zastopali: Robi Kranjec, Jernej Damjan,
Robi Hrgota in Primož Pikl.323 Organizatorji so izvedli prvo serijo in tri skupine finalne serije. Nato
pa je morala žirija drugo serijo razveljaviti zaradi premočnega vetra. Robi Kranjec je že v poskusni
seriji poletel 226,5 m in tako prehitel vse tekmece. Poleg poskusnega poleta je bil uspešen tudi v
obeh serijah, vendar so mu drugi skok razveljavili zaradi premočnega vetra. Tudi Primož Pikl, Robi
Hrgota in Jernej Damjan so se dobro izkazali na tekmi.324
Zadnja tekma je potekala 22. marca 2009. Zmagovalec je postal Finec Harri Olli. Robi Kranjec je
v prvi seriji poletel 222 m, a je žirija morala na koncu zaradi premočnega vzgornika razveljaviti
drugo serijo. V prvi seriji je bil prvi Poljak Adam Malysz, Robi Kranjec je bil na 6. mestu. V finalni
seriji pa je Robiju Kranjcu uspel še boljši polet, saj sta ga prehitela le Finec Harri Olli in Poljak
Adam Malysz. Na koncu si je Robi Kranjec delil 3. mesto s Švicarjem Simonom Ammannom. Ta
je v drugi seriji poletel 233 m, kar pa je bil tudi razlog, da so serijo razveljavili. Do točk svetovnega
pokala sta se prišla tudi Robi Hrgota in Primož Pikl.325
Najdaljši polet Planice 2009 je postavil Simon Ammann z dolžino 233 m, od Slovencev je najdlje
poletel Robi Kranjec z 226, 5 m.326
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58 Planica leta 2010
V Planici so med 19. in 21. marcem 2010 gostili 21. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. V
štirih dneh je največjo skakalnico na svetu obiskalo več kot 80.000 gledalcev.327
Sezono 2009/10 pa si bomo zapomnili tudi po tem, da je Robi Kranjec postal zmagovalec v
seštevku smučarskih poletov. Ta je kot drugi Slovenec v zgodovini, po Primožu Peterki, prejel mali
kristalni globus za najboljšega letalca.328
Prizorišče svetovnega prvenstva v poletih je 3. marca 2010 obiskal kontrolor FIS Sepp Gratzer. Po
ogledu letalnice je prižgal zeleno luč za izvedbo svetovnega prvenstva.329
Pred samo izvedbo tekmovanja je Janez Gorišek uvedel kar nekaj sprememb na letalnici. Predlagal
je znižanje odskočne mize za pol stopinje, kar je pomenilo, da je letalca prineslo nižje nad hrbtišče
skakalnice. To pa je hkrati vplivalo tudi na dolge polete.330 Poleg tega so v izteku uvedli prehodno
krivuljo. S tem so podaljšali varne polete do 240 m. Znižali so tudi hrbtišče, s tem so letalci leteli
bolj enakomerno in sledili obliki letalnice.331
Svetovno prvenstvo se je začelo v četrtek, 18. marca 2010, s kvalifikacijami. V petek in soboto sta
potekali tekmi za naslov svetovnega prvaka, v nedeljo pa ekipna tekma.332
Prvi skakalci so preizkusili prenovljeno letalnico pred svetovnim prvenstvom, in sicer 17. marca.
Kot prvi se je po letalnici spustil Brane Iskra, ki je poletel 135 m, najdaljši pa je bil Rok Mandl s
poletom dolgim 219 m.333
V četrtek, 18. marca, je Planico obiskalo 13.000 gledalcev, večinoma so bili to otroci iz šol po
Sloveniji.334 Svetovno prvenstvo se je začelo z dvema uradnima serijama za trening, skakalci pa
niso dosegli ekstremnih daljav zaradi slabih vremenskih razmer. V prvi seriji je najdlje poletel
Japonec Noriaki Kasai z daljavo 215,5 m. Na drugem treningu so se razmere poslabšale, najdaljši
je bil Čeh Antonin Hajek, ki je postavil nov češki rekord z daljavo 228,5 m. Najboljši Slovenec je
bil Robert Kranjec z daljavo 215 m. Jernej Damjan je v prvi seriji skočil 172,5 m, v drugi 191,5 m.
Mitja Mežnar je v prvi seriji poletel 171 m, v drugi 186,5 m; Primož Pikl je v prvi seriji dosegel
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daljavo 192,5 m, v drugi 191,5 m; Jurij Tepeš je pri prvem skoku pristal pri 192 m in pri drugem
183 m; Robert Hrgota je v prvi seriji poletel 193 m, v drugi pa 196,5 m.335 Slovenski trener Matjaž
Zupan se je po koncu obeh treningov odločil, da so na kvalifikacijah nastopili Robert Hrgota, Jernej
Damjan, Primož Pikl in Robert Kranjec. Mitja Mežnar in Jurij Tepeš pa sta izpadla.336
V kvalifikacijah je najbolje nastopil Japonec Noriaki Kasai, ki je dosegel dolžino 210,5 m. Robert
Kranjec je pristal pri 216,5 m. Tudi ostali trije slovenski predstavniki so se uvrstili na tekmo,
najboljši je bil Primož Pikl, ki je poletel 190,5 m, Robert Hrgota 185,5 m, Jernej Damjan pa 181,5
m.337
Prvi dan tekme je Planico obiskalo 17.500 ljudi. V prvi seriji je Robert Kranjec dosegel daljavo
dneva, poletel je 223,5 m. Kljub nesreči, ki se je pripetila Damjanu v prvi seriji, se mu je uspelo
uvrstiti v finale. Poleg njega sta se v finale prebila tudi Robert Kranjec in Robi Hrgota. Robertu
Kranjcu polet v drugi serji ni uspel tako dobro kot v prvi, doskočil je pri 203,5 m in osvojil 6.
mesto. Hrgota je končal na 28. mestu, Damjan na 21. mestu. Damjan je bil glede na celotno sezono
s poletom zadovoljen.338
Novi svetovni prvak je postal Švicar Simon Ammann, drugo mesto je osvojil Avstrijec Gregor
Schlierenzauer, tretje Norvežan Anders Jacobsen.339 Po končani tekmi je Kranjec povedal, da si je
želel odličja pred domačo publiko. Osvojil je mali kristalni globus za skupno zmago v poletih.340
Zadnje dejanje sezone se je zaključilo z ekipno preizkušnjo v nedeljo, 21. marca 2010. Poleg
slovenskih tekmovalcev, ki so nastopili že na petkovi tekmi, je nastopil tudi Jurij Tepeš.341 Vrhunec
tekme je dosegel Gregor Schlierenzauer, ki je poletel 231 m. S tem poletom je Schlierenzauer z
ekipo osvojil prvo mesto na tekmi.342 Naši skakalci so pristali na 6. mestu.343
59 Planica leta 2011
Na novinarski konferenci leta 2011 je Smučarska zveza Slovenije sporočila javnosti novico, da
imajo namen v Planici zgraditi nordijski center, poleg tega pa je Planica nameravala kandidirati za
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svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah leta 2017. Kandidatura je za Planico pomenila
štirinajstdnevno dogajanje v Planici, poleg tega pa je pomenila promocijsko vrednost Planice ter
gradnjo infrastrukture.344
Finale svetovnega pokala je potekalo med 17. in 20. marcem.
V petek 17. marca so potekale kvalifikacije, kjer je zmago slavil Robi Kranjec, ki je poletel 228
m.345
Po kvalifikacijah je Primož Peterka izjavil, da bo končal kariero smučarskega skakalca. Zadnji
skok je nameraval izvesti na tekmi celinskega pokala v Kranju. O življenju po karieri je dejal:
»Skoki so moje življenje. Za naprej še ne vem točno, vendar glede na izkušnje, ki jih imam v tem
športu, upam, da bom pri skokih še vedno aktivno udeležen, morda na kakšen drug način.«346
Na predzadnji posamični tekmi v sezoni 2010/11 so na stopničkah stali trije Avstrijci. Zmagal je
Gregor Schlierenzauer, na drugem mestu je bil Thomas Morgenstern, tretje mesto pa je zasedel
Martin Koch. Najboljši Slovenec je bil Jurij Tepeš z rezultatom kariere na 12. mestu. Robi Kranjec
je zasedel 16. mesto, Jernej Damjan je bil tri mesta za njim, Peter Prevc je na tej tekmi dobil prve
točke na letalnicah in osvojil 21. mesto, Dejan Judež je prvič nastopil na tekmi svetovnega pokala
in je osvojil 25. mesto.347
Naslednji dan, 19. marca je potekala zadnja ekipna preizkušnja svetovnega pokala v sezoni
2010/11. Avstrijci so vodili že od prvega poleta v prvi seriji. Naši skakalci so se po prvi seriji
uvrstili na tretje mesto, drug mesto pa so zasedli Norvežani. Peter Prevc je doskočil pri 185,5 m,
Jernej Damjan pri 186,5 m. Kot tretji je poletel Jurij Tepeš do 206 m, najdlje pa je poletel Robert
Kranjec, do 223,5 m. V finalni seriji so naši skakalci obdržali tretje mesto, kljub temu da je Peter
Prevc poletel manj kot v prvi seriji. Jernej Damjan je v tej seriji postavil osebni rekord 220,5 m,
Jurij Tepeš pa je izenačil svoj osebni rekord pri 207,5 m. Kot zadnji je poletel Robert Kranjec in
doskočil pri 212,5 m. Najdaljši polet v Planici 2011 je opravil Schlierenzauer, ki je doskočil pri
233,5 m.348 Po končani tekmi je Kranjec dejal: »Vzdušje v ekipi je odlično. Današnje tretje mesto
je potrditev uspeha iz Osla, kjer smo osvojili bronasto medaljo. S tem smo potrdili, da tisto ni bilo
slučajno, kot so nekateri pisali. Tudi sam pa sem zelo vesel, da se mi je v Planici na oder za
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zmagovalce uspelo povzpeti tudi z ekipo.«349
Zadnja tekma svetovnega pokala se je odvijala 20. marca. Potekala je v vetrovnem vremenu, zato
so organizatorji prekinili že poskusno serijo, za končne rezultate pa so obveljali kar rezultati prve
serije. Prve zmage v Planici se je razveselil Poljak Kamil Stoch, ki je poletel 215,5 m. Na drugem
mestu je končal slovenski skakalec Robi Kranjec, ki je poletel 224,5 m. Tretje mesto je zasedel
Adam Malysz z dolžino 216 m. S tem poletom pa se je poslovil od kariere smučarskega skakalca.
Drugi naš najboljši skakalec je bil Peter Prevc, ki je zasedel 17. mesto, kar je bil zanj rezultat
kariere na letalnicah. Točke svetovnega pokala pa sta od slovenskih skakalcev osvojila tudi Jurij
Tepeš na 21. mestu in Jernej Damjan na 24. mestu.350
60 Planica leta 2012
Svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki je leta 2012 potekalo v Vikersundu, si bomo zapomnili
po tem, da je Robert Kranjec postal svetovni prvak v poletih.351
Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih je potekalo od 14. do 17. marcem 2012. V sredo,
14. marca se je začel uradni preizkus letalnice, v četrtek so bile na sporedu kvalifikacije. Od petka
do sobote pa so sledile tekme.352
Na kvalifikacijah je najdlje poletel Norvežan Bjørn Einar Romören z 221,5 m. Izmed slovenskih
letalcev se je na predzadnjo tekmo v sezoni uvrstilo šest slovenskih skakalcev.353
Naslednji dan je na prvi tekmi zmago slavil Robert Kranjec, ki je vodil že po prvi seriji s poletom
dolgim 227,5 m. V finalu je doskočil pri 215 m, vendar je bilo to dovolj za zmago. To je bila četrta
zmaga v njegovi karieri. Po tekmi je Kranjec dejal: »Vesel sem, da mi je to uspelo. Ni mi bilo
lahko. Vsi so govorili, da bom zmagal. Imel sem veliko bremena na sebi, vendar sem to odklopil.
Odlično.«354 Na stopničkah sta poleg Kranjca stala še Švicar Simon Ammann, ki je z 212 m in 222
m osvojil drugo mesto, tretji pa je bil Avstrijec Martin Koch z daljavama 225 m in 218,5 m.355
Točke svetovnega pokala so osvojili tudi ostali slovenski orli: Jurij Tepeš je tekmo zaključil na 15.
mestu, Jure Šinkovec na 26. mestu. Po tej tekmi je Kranjec prevzel vodstvo v posebnem seštevku
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poletov.356 Glavni trener, Goran Janus, je po zmagi Roberta Kranjca dejal: »Robi je naredil dva
odlična poleta. Bila je interna stava, da me bo ostrigel, če zmaga. Kar se bo tudi zgodilo. Zmago
sem napovedal, kar se je tudi uresničilo. On je kralj poletov. Med serijama smo se držali
normalnega ritma. Kar se tiče ostalih naših, je škoda Jurija, ki je nekoliko zamudil drugi skok.
Prvega pa je naredil odličnega. Jure še vedno dela določene tehnične napake, kar je storil tudi
danes. Škoda, da se Jaka ni uspel uvrstiti v finale.«357
Na sobotni ekipni tekmi se je pomerilo 11 ekip, v slovenski ekipi so nastopili: Jurij Tepeš, Robert
Kranjec, Jure Šinkovec in Jaka Hvala.358 Avstrijci Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer,
Martin Koch in Andreas Kofler so dobili šesto ekipno tekmo v sezoni 2011/12. Drugo uvrščeni so
bili Norvežani v postavi Runeta Velte, Andersa Fannemela, Bjørna Einarja Romörena in Andreasa
Bardala. Nemci, Maximilian Mechler, Severin Freund, Andreas Wank in Richard Freitag, pa so
bili na tretjem mestu. Slovenska ekipa, Jurij Tepeš, Jaka Hvala, Jure Šinkovec in Robert Kranjec,
je po končani tekmi zasedla četrto mesto.359 Glavni trener slovenske reprezentance Goran Janus je
po tekmi dejal: »Včeraj sem dejal, da ciljamo na uvrstitev okoli petega mesta. Bil je pošten boj, saj
smo se ves čas menjavali na tretjem, četrtem oz. petem mestu. Za osvojeno četrto mesto bi fantom
čestital. Prvi polet Roberta je bil odličen. Za jutri imamo zgolj en cilj, in sicer osvojitev malega
kristalnega globusa v poletih.«360
Naslednji dan je bila na vrsti zadnja tekma 33. sezone. Na tej tekmi so slovensko ekipo sestavljali
Jaka Hvala, Jure Šinkovec, Jurij Tepeš in Robert Kranjec. Robert Kranjec je po prvi seriji s poletom
s šest zaletnih mest nižje kot njegovi tekmovalci doskočil pri 204,5 m in tako zasedel tretje mesto.
Pred njim sta bila Martin Koch, ki je doskočil pri 222,5 m in Simona Ammann s poletom dolgim
212 m. Še pred začetkom finalne serije so se vremenske razmere poslabšale, zato je žirija
tekmovanja sprejela sklep, da so za zadnjo tekmo sezone obveljali rezultati prve serije. Robert
Kranjec je prejel mali kristalni globus za poseben seštevek poletov.361
14. oktober 2012 je bil za Planico pomemben dan. Tega dne je potekala uradna otvoritev
prenovljene Bloudkove letalnice. Dogodka so se udeležili minister za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, dr. Žiga Turk, ter njegova dva predhodnika Milan Zver in dr. Igor Lukšič. Aleša
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Hlebanjo in Primoža Peterko je doletela čast, da sta izvedla otvoritveni skok. Primož Peterka se je
spustil po Bloudkovi nekdanji velikanki HS104, Hlebanja pa po večji napravi.362 Obe skakalnici,
velika in srednja, sta postali del Nordijskega centra Planica, za katerega so načrtovali, da bo imel
vsega skupaj 8 skakalnic, urejen tekaški center in tako imenovani osrednji objekt s pokrito stezo
za tek in vetrovnikom. Načrtovali so, da bo bodo dela končana do leta 2014.363
61 Planica leta 2013
Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih se je začelo 20. marca z uradnim preizkusom
letalnice. V četrtek, 21. marca so bile na vrsti kvalifikacije, naslednje tri dni pa so sledile tekme.
V kvalifikacijah je najdlje poletel Japonec Noriaki Kasai, z 217 m, zmago pa je slavil Norvežan
Andreas Jacobsen.
Na petkovi tekmi je Peter Prevc zasedel drugo mesto, pred njim je bil le Avstrijec Gregor
Schlierenzauer, na tretje mesto pa se je uvrstil Poljak Piotr Zyla. To je bila prva Petrova uvrstitev
na zmagovalni oder.364 Robert Kranjec se je uvrstil na peto mesto.365
Naslednji dan se je na ekipni tekmi pomerilo devet ekip, slovensko ekipo so sestavljali: Jurij Tepeš,
Peter Prevc, Andraž Pograjc in Robert Kranjec.366 Zmago so slavili slovenski skakalci. Drugo
mesto je zasedla norveška ekipa v postavi Rune Velta, Kima Reneja Elveruma Sorsella, Andersa
Bardala in Andreasa Stjernena. Tretje mesto pa je osvojila avstrijska ekipa, ki so jo sestavljali
Wolfgang

Loitzl,

Stefan

Kraft,

Martin

Koch

in

Gregor

Schlierenzauer.367

Na zadnji tekmi v sezoni so nastopili štirje Slovenci: Andraž Pograjc, Peter Prevc, Jurij Tepeš in
Robert Kranjec. Obe seriji sta potekali z manjšimi prekinitvami, saj so bile vremenske razmere
zahtevne. Po prvi seriji je vodil Jurij Tepeš s poletom dolgim 217 m, takoj za njim je bil Peter Prevc
z 218 m. V finalni seriji je Jurij Tepeš s poletom 214 m obranil prvo mesto, to je bila njegova prva
zmaga v svetovnem pokalu. Uspeh pa je slavil tudi Peter Prevc na 3. mestu z daljavo 212,5 m.
Kranjec je po končani tekmi zasedel 6. mesto, Pograjc pa 24. mesto. Po tej tekmi je zmagovalec
svetovnega pokala postal Avstrijec Gregor Schlierenzauer, drugi je bil Norvežan Anders Bardal,
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tretji pa Poljak Kamil Stoch. Robert Kranjec je osvojil 6. mesto.368 Finale je glavni trener Goran
Janus komentiral takole: »Odlično. Čestitke Juriju, Petru in Robertu. Vesel sem, da je Juriju uspelo
zadržati vodstvo po prvi seriji. Juriju privoščim zmago. Doseči zmago na tekmi v Planici je nekaj
največ, kar lahko doživi trener. Dvakrat v dveh dneh poslušati Zdravljico je nekaj neverjetnega.
Sezona nam je uspela, bila je sanjska.«369
62 Planica leta 2014
Na četrtkove kvalifikacije se je prijavilo 77 skakalcev, najboljša deseterica v razvrstitvi svetovnega
pokala pa je imela nastop na petkovi tekmi že zagotovljen, med njimi je bil tudi Peter Prevc.370
Najdlje je skočil Matjaž Pungertar, ki je doskočil pri 128,5 m. Pri enaki daljavi je doskočil tudi
Anže Lanišek in s tem osvojil drugo mesto kvalifikacij. Tretji pa je bil Norvežan Andreas Stjernen
z daljavo 127,5 m.371
Planiški konec tedna se je za slovenske skakalce začel zelo uspešno. Na petkovi tekmi, 21. marca,
je Peter Prevc zasedel 3. mesto, zmagal je Nemec Severin Freund, 2. mesto je zasedel Norvežan
Anders Bardal.372 Tudi ostali slovenski skakalci so bili uspešni in so prišli do točk svetovnega
pokala. Robert Kranjec je tekmo zaključil na 11. mestu, Cene Prevc se je na 16. mestu veselil prvih
točk v svetovnem pokalu. Točke so osvojili tudi Nejc Dežman na 22. mestu, Matjaž Pungertar na
23. mestu, Jurij Tepeš na 24. mestu in Robert Hrgota na 25. mestu.373
V soboto, 22. marca, je bila na vrsti ekipna preizkušnja, na kateri je nastopilo 11 ekip. Glavni
trener Goran Janus je za ekipno tekmo izbral Ceneta Prevca, Nejca Dežmana, Roberta Kranjca in
Petra Prevca.374 Tekmovanje je potekalo s krajšimi prekinitvami, saj se je veter stalno spreminjal.
Zmagala je avstrijska ekipa v postavi Stefana Krafta, Andreasa Koflerja, Thomasa Dietharta in
Gregorja Schlierezauerja, do 2.mesta so prišli Poljaki Maciej Kot, Piotr Zyla, Klemens Muranka
in Kamil Stoch. Tretje mesto so osvojili Norvežani Andreas Stjernen, Tom Hilde, Anders
Fannemel in Anders Bardal. Slovenci so osvojili 5. mesto.375
Zadnja tekma sezone je potekala v nedeljo, 23. marca. Na tekmovanju so lahko nastopali vsi
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skakalci, zato so pred tekmo izvedli še kvalifikacije. Na tekmo se je uvrstilo deset slovenskih
skakalcev: Cene Prevc, Jurij Tepeš, Matjaž Pungertar, Jernej Damjan, Tomaž Naglič, Anže
Lanišek, Nejc Dežman, Robert Hrgota in Rok Justin; Peter Prevc pa je imel nastop na tekmi že
zagotovljen.376 Na tekmi je zmagal Peter Prevc, s to zmago je prišel do 2. mesta v skupnem seštevku
svetovnega pokala. Srebro je osvojil Nemec Severin Freund, bron pa Norvežan Anders Bardal. Po
tekmi je Peter Prevc dejal: »Letos je bilo veliko lepih trenutkov. Prav vsak uspeh ima nekaj lepih
trenutkov. Navijačem bi se zahvalil za tako množičen obisk, vsi so bili zelo mokri. Za nas skakalce
so dobro poskrbeli in skoraj nismo bili mokri. Prišli so res tisti najbolj zvesti navijači. Sem zelo
zadovoljen, da mi je zadnji skok sezone uspel tako dobro. S tako popotnico je lepo zaključiti
sezono, vse težave se ti razblinijo s tem skokom.«377
Med najboljšo deseterico je sezono zaključil tudi Jernej Damjan, Jurij Tepeš je tekmo končal na
18. mestu, Nejc Dežman na 20., Matjaž Pungertar na 23., Cene Prevc na 27., Tomaž Naglič pa se
je uvrstil na 29. mesto.378
63 Planica leta 2015
Na kvalifikacije, ki so potekale v četrtek, 19. marca se je prijavilo 66 tekmovalcev. Na tekmo se je
uvrstilo najboljših 40, najboljših deset tekmovalcev v skupnem seštevku pa je imelo nastop na
petkovo tekmo že zagotovljen, med njimi sta bila tudi Peter Prevc in Jurij Tepeš.379 Na
kvalifikacijah je zmagal Anže Semenič, ki je poletel 225 m, najdaljšo daljavo pa je dosegel
Avstrijec Michael Hayboeck, ki je poletel 1,5 m dlje, a je zaradi dobrih vremenskih razmer osvojil
drugo mesto. Tretje mesto je osvojil Poljak Kamil Stoch.380 Najdlje pa je poletel Peter Prevc, ki je
doskočil pri 238,5 m.381
Petkova tekma je bila zelo uspešna za slovenske tekmovalce, saj sta Peter Prevc in Jurij Tepeš stala
na najvišjih stopničkah. Poleg tega pa je Peter Prevc v prvi seriji postavil nov rekord skakalnice z
daljavo 248,5 m.382 Med najboljšo deseterico se je na tekmi uvrstil tudi Anže Semenič.383
V soboto, 21. marca, je potekala ekipna tekma, na kateri so nastopili: Jurij Tepeš, Anže Semenič,
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Robert Kranjec in Peter Prevc.384 Tekma je zaradi močnega vzgornika potekala sorazmerno počasi,
po koncu prve serije pa se je žirija odločila in finalno serijo odpovedala. Na tekmi je prvo serijo
osvojila slovenska ekipa, na 2. mesto se je uvrstila avstrijska ekipa v postavi Stefana Krafta,
Michaela Hayboecka, Manuela Fettnerja in Gregorja Schlierenzauerja; na 3. mesto pa norveška
ekipa, ki so jo sestavljali Johann Andre Forfang, Kenneth Gangnes, Anders Fannemel in Rune
Velta.385
V nedeljo, 22. marca, je potekala zadnja posamična tekma sezone 2014/15, kjer se je Peter Prevc
skupaj s Severinom Freundom potegoval za veliki kristalni globus.386
Po prvi seriji je najbolje nastopil Peter Prevc, ki je poletel 236,5 m, za njim se je na drugo mesto
uvrstil Poljak Kamil Stoch z daljavo 235 m, tretje mesto pa je zasedel Norvežan Runo Velto z
daljavo 230,5 m. Prevčev konkurent za veliki kristalni globus, Severin Freund, je bil po prvi seriji
na 7. mestu z daljavo 222,5 m. V drugi seriji Peter Prevc ni uspel izvesti tako dolgega poleta kot v
prvi seriji, Freundu je po drugi seriji uspelo obdržati drugo mesto z daljavo 226 m in tako je Nemec
osvojil veliki kristalni globus. Freund in Prevc sta imela ob zaključku sezone enak seštevek točk,
vendar je Freund osvojil veliki kristalni globus, saj po pravilih FIS-a veliki kristalni globus osvoji
tisti, ki ima več zmag v sezoni.

Slika 24: Karikatura predstavlja Bineta Roglja. Razglednica je nastala ob odprtju Nordijskega centra Planica, novembra 2015.
(Arhiv: Aleš Guček)
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64 Planica leta 2016
Tradicionalno je bil zaključek sezone v Planici. Prva posamična tekma, 17. marca, je bila mejnik
za Petra Prevca, ki je s poletoma dolgima 223 m in 232, 5 m osvojil 1. mesto in se veselil 14. zmage
v svetovnem pokalu. Poleg tega se je dvajsetič zapored uvrstil na stopničke in s tem izenačil rekord
Gregorja Schilerenzauerja. S to zmago je Peter zbral 2123 točk v skupnem seštevku v sezoni, kar
ni uspelo še nobenemu skakalcu v zgodovini smučarskih skokov. Na tekmi je drugo mesto zasedel
Norvežan Johann Andre Forfang s poletoma dolgima 226 m, tretje mesto pa je zasedel Robert
Kranjec s poletoma dolgima 223 m in 241,5 m.387 Na tekmi so se med trideseterico uvrstili tudi
Jurij Tepeš na 8. mesto, Jaka Hvala na 26. mesto in Anže Semenič na 29. mesto.388
Na predzadnji posamični tekmi v sezoni 2015/2016, ki je potekala 18. marca, je zmagal Robert
Kranjec s poletoma dolgima 224,5 m in 236 m. Drugo mesto je zasedel Peter Prevc z daljavama
218 m in 242 m.389 Tretje mesto je zasedel Norvežan Johann Andre Forfang, ki je poletel v prvi
seriji 223,5 m, v drugi pa 233 m. Peter Prevc je z drugim mestom na tej tekmi osvojil mali kristalni
globus v poletih, poleg tega pa se je uvrstil na 1. mesto najuspešnejših skakalcev, ki so se v eni
sezoni uvrstili na oder za zmagovalce. Jurij Tepeš se je uvrstil na 14., Anže Semenič pa na 27.
mesto.390
Zadnja ekipna tekma v sezoni je potekala 19. marca. Prvo mesto je zasedla norveška ekipa v postavi
Danijela Andre Tandeja, Andersa Fannemela, Kennetha Gangnesa in Johanna Andrea Forfanga.
Slovensko ekipo so sestavljali Jurij Tepeš, Anže Semenič, Robi Kranjec in Peter Prevc in so
osvojili 2. mesto, 3. mesto so osvojili naši sosedje Avstrijci, ekipo so sestavljali Stefan Kraft,
Manuel Poppinger, Manuel Fettner in Michael Hayböck.391
Zadnja tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih v tej sezoni je potekala 20. marca, tekmo
pa si je ogledalo 33.000 gledalcev.392 Zmage se je veselil Peter Prevc, ki je v prvi seriji poletel 238
m, v drugi pa 241,5 m. Drugo mesto je zasedel njegov rojak Robert Kranjec z daljavama 234 m in
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233 m, tretje mesto pa Norvežan Johann Andre Forfang, ki je poletel 226 m in 245 m. Jurij Tepeš
se je uvrstil na 19. mesto, Anže Lanišek pa na 29. mesto.393
65 Planica leta 2017
Finale svetovnega pokala v smučarskih poletih se je začel z uradnim treningom, ki je potekal v
četrtek, 23. marca. Najdaljši polet je v prvi seriji izvedel Anže Semenič, v drugi seriji je bil najdaljši
Nemec Andreas Wellinger.
Na kvalifikacijah je zmagal Norvežan Robert Johansson, ki je poletel 233 m. Drugi je bil Poljak
Piotr Zyla z 226 m, tretji pa je bil Nemec Markus Eisenbichler z 236 m. Najboljši Slovenec je bil
Anže Semenič na 8. mestu.
Prva posamična tekma je potekala v petek, 24. marca. Najboljši Slovenec po prvi seriji je bil Peter
Prevc, ki je poletel 218,5 m in se uvrstil na 10. mesto. Po prvi seriji je bil najboljši Avstrijec Stefan
Kraft, ki je poletel 243 m, za njim se je uvrstil Nemec Andreas Wellinger, tretji pa je bil njegov
rojak Markus Eisenbichler. V finalni seriji je za navdušenje poskrbel Domen Prevc, ki je poletel
kar 229 m. Peter je tudi v finalni seriji obdržal 10. mesto.394
Sobotna tekma je poleg lepega vremena prinesla tudi izjemno dolge polete in tri rekorde Letalnice
bratov Gorišek. Na sporedu je bila ekipna tekma. V poskusni seriji je najdaljši polet uspel
Norvežanu Robertu Johanssonu, 250 m. Dva metra krajši od njega pa je bil Nemec Markus
Eisenbichler. V prvi seriji je najdlje poletel Anže Semenič z 236 m. Domen Prevc in Jurij Tepeš
sta opravila polet z enako dolžino, 251,5 m. Peter Prevc pa je doskočil pri 225,5 m. Najdaljši polet
prve serije je opravil Norvežan Robert Johansson, ki je znašal 246 m.395 Po finalni seriji se je
slovenska ekipa uvrstila na 5. mesto. V drugi seriji je rekord skakalnice izboljšal Avstrijec Stefan
Kraft z 251 m, takoj za njim je poletel Poljak Kamil Stoch in rekord izboljšal za 0,5 m. Pri tem je
imel težave z doskokom, a se je obdržal na nogah. Planiško zmago iz leta 2016 je ubranila norveška
ekipa v postavi Roberta Johanssona, Johanna Andreja Forfanga, Andersa Fannemela in Adreasa
Stjernena. Na 2. mesto se je uvrstila nemška ekipa v postavi Markusa Eisenbichlerja, Richarda
Freitaga, Karla Geigerja in Andreasa Wellingerja, 3. mesto je zasedla poljska ekipa, ki so jo
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sestavljali Piotr Zyla, Dawid Kubacki, Maciej Kot in Kamil Stoch.396
Finale svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih v sezoni 2016/17 se je končalo s
posamično tekmo 26. marca. Vreme tekmovalcem ni bilo naklonjeno, saj so finalno serijo, zaradi
prihajajoče vremenske fronte, po sedmih tekmovalcih odpovedali. Za končne rezultate so obveljali
rezultati prve serije. Zmagal je Avstrijec Stefan Kraft. Postal je prvi človek na svetu, ki je trikrat
poletel preko 250 m. 2. mesto je osvojil Nemec Andreas Wellinger, 3. mesto pa Japonec Noriaki
Kasai. Med našimi tekmovalci se je Peter Prevc uvrstil na 6., Jurij Tepeš na 8., Domen Prevc na
17. in Jernej Damjan na 24. mesto. Avstrijec Stefan Kraft je v tej sezoni osvojil mali kristalni
globus za zmago v poletih ter velikega za zmago v skupnem seštevku točk.397
66 Planica leta 2018
Kvalifikacije za zadnjo tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih in poletih v sezoni
2017/2018 so potekale 22. marca. Na tekmi je najdaljši polet izvedel Avstrijec Gregor
Schlierenzauer, a je pri tem podrsal. Kljub temu so mu priznali rekord letalnice.398
Na prvi tekmi finala svetovnega pokala 23. marca je zmagal Poljak Kamil Stoch, drugi je bil
Norvežan Johann André Forfang, tretji pa Avstrijec Stefan Kraft. Najboljši Slovenec je bil Robert
Kranjec na 10. mestu, vsi ostali slovenski tekmovalci so se uvrstili za njim, a je vseh sedem
Slovenec osvojilo točke svetovnega pokala.399
24. marca je potekala zadnja ekipna tekma v smučarskih skokih v sezoni 2017/2018. Zmago so
slavili Norvežani, drugo mesto so zasedli Slovenci, tretje mesto pa Nemci.400
Dan kasneje, 25. marca, je potekala zadnja tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih v sezoni
2017/2018. Na tekmi so nastopili štirje slovenski skakalci: Jernej Damjan, Tilen Bartol, Peter Prevc
in Anže Semenič. Najboljši Slovenec je bil Peter Prevc na 8. mestu. Zmago je slavil Poljak Kamil
Stoch, na drugo mesto je poletel Avstrijec Stefan Kraft, tretji pa je bil Norvežan Daniel Andre
Tande.401
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67 Planica leta 2019
Tekmo v Planici vsako leto obišče ogromno obiskovalcev, ne samo iz Slovenije, ampak tudi iz
drugih držav sveta. Tekmovanje leta 2016 so obiskali gledalci iz različnih držav sveta, npr.: ZDA,
Turčije, Španije, Portugalske, Romunije, Luksemburga, Irske, Belorusije, Belgije in s Tajske.402
Zaključek svetovnega pokala v smučarskih skokih v sezoni 2018/19 je potekalo med 21. in 24 .
marcem 2019.403 Prva tekma finala svetovnega pokala v smučarskih skokih v sezoni 2018/2019 je
potekala 22. marca. Na tekmi je nastopilo devet slovenski skakalcev. Najvišji dve mesti sta zasedla
Domen Prevc, ki je s poletoma dolgima 233,5 m in 224 m zasedel 5. mesto ter Timi Zajc na 4.
mestu, ki je postavil nov osebi rekord s poletom dolgim 240 m v prvi seriji, v drugi pa opravil polet
dolg 228,5 m.404
V soboto, 23. marca se je od tekmovalne kariere v smučarskih skokih in poletih poslovil Robert
Kranjec.405 Ta dan je v Planici potekala zadnja ekipna tekma v smučarski skokih v sezoni
2018/2019. Zmago je slavila poljska reprezentanca, slovenska reprezentanca je zasedla 3. mesto.
Sestavljali so jo Anže Semenič, Peter Prevc, Domen Prevc, Timi Zajc. Po koncu prve serije pa je
svoj zadnji polet v karieri opravil Robert Kranjec.406
24. marca je potekala zadnja posamična tekma v smučarskih skokih v sezoni 2018/2019. V prvi
seriji je nov planiški rekord postavil Japonec Rjoju Kobajaši, ki je poletel 252 m. Drugo mesto je
zasedel Domen Prevc in to so bile zanj njegove prve stopničke v Planici. Na tretjem mestu pa je
bil Polaj Piotr Zyla.407
68 Planica leta 2020
Tekmovanje leta 2020 naj bi bilo posebno, saj naj bi tega leta v Planici po desetih letih ponovno
potekalo svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.408 FIS je 12. marca 2020 sprejela sklep, s
katerim se je sezona 2019/20 predčasno končala. Razlog je bil koronavirus, ki je povzročil
nevšečnosti tudi v smučarskih skokih, zato v sezoni 2019/20 nismo dobili zmagovalca v
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smučarskih poletih. Sezona svetovnega pokala se je tako končala s kvalifikacijami v Trondheimu
na Norveškem. Zmagovalec v skupnem seštevku je postal Avstrijec Stefan Kraft. Naš najboljši
skakalec je bil Peter Prevc na 8. mestu. V pokalu narodov pa je bila najboljša Nemčija, Slovenija
je zasedla 5. mesto.409 Zaradi ukrepov, ki jih je Republika Slovenija izdala za zajezitev širjenja in
za obvladovanje posledic koronavirusa, je FIS svetovno prvenstvo v smučarskih poletih, ki bi
moralo potekati marca 2020 v Planici, prestavila. Tekmovanje nameravajo izvesti med 11. in 13.
decembrom 2020, prav tako v Planici. Sezona 2020/21 naj bi se tradicionalno končala na letalnici
v Planici med 26. in 28. marcem 2021.410
69 Pomembne osebe v zgodovini planiških smučarskih skokov
Planiško zgodovino smučarskih skokov je gradilo veliko posameznikov, zato bi bilo težko izbrati
le nekaj njih za bolj obsežno predstavitev. To je bil razlog, da sem se odločila, da bom v
nadaljevanju predstavila pionirje, ki so vplivali na nastanek Planice, kakršno poznamo danes. To
so bili: Stanko Bloudek, Joso Gorec in Ivan Rožman.
Stanko Bloudek (1890-1959)
Inženir Stanko Bloudek je bil človek z izjemnimi zaslugami za slovenski šport, posebej pa za
Planico. Njegova dejavnost v športu zajema več področij, to so: aktivno ukvarjanje s športom,
dolgoletni športni trener, amaterski in poklicni organizator in funkcionar.411 Poleg tega je bil tudi
snovalec in graditelj športnih objektov in naprav.412 Po poklicu je bil strojni inženir, ki je zgradil
veliko različnih objektov: odprto kopališče s 50-metrskim olimpijskim bazenom in malo zimsko
kopališče s 15-metrskim bazenom.413 Poleg tega je bil tudi konstruktor žičnic, skonstruiral je
žičnico na Krvavec, žičnico na Mariborsko Pohorje, sodeloval pri izdelavi načrtov za žičnico na
Črnem vrhu pri Jesenicah, po njegovih načrtih so zgradili tudi Galetovo skakalnico v Šiški, itd.414
Vse te njegove vloge so se med seboj prepletale z dejavnostjo ŠK Ilirija, kjer je imel vodilno
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vlogo.415 Prva glavna panoga v novem klubu je bil nogomet.416 V obdobju tik pred prvo svetovno
vojno je v klubu začel razvijati tudi lahko atletiko, skoraj istočasno je v klub vključil tudi skupino
plavalcev z Bleda, vendar pa je prva svetovna vojna ustavila kakršenkoli razvoj kluba.417
Najpomembnejšo vlogo trenerja je Bloudek opravil v drsanju in kasneje v kotalkanju, saj so se pod
njegovim vodstvom v zadnjem desetletju pred drugo svetovno vojno ter nato v 40. in 50. letih
uveljavili številni tekmovalci in tekmovalke.418 Po prvi svetovni vojni je Bloudek postal predsednik
ŠK Ilirija. Svoj vrhunec razvoja je klub dosegel leta 1929.419 Leta 1965 so ustanovili njemu v čast
Bloudkovo nagrado, to je osrednje športno priznanje.420

Slika 25: Stanko Bloudek pri merjenju naklona mostička skakalnice (Arhiv: Aleš Guček)
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Joso Gorec (1895-1962)
Vloga Josa Gorca v športu je večplastna, med leti 1922 in 1936 je bil generalni sekretar
Jugoslovanske zimsko-športne zveze. Poleg tega je s svojimi kolegi želel, da bi organizirali
zimsko-športne dejavnosti na območju Jugoslavije. Razmere v Planici so se mu zdele idealne za
gradnjo skakalnic. Njegove ambicije so bile, da bi bila ta skakalnica največja ter primerna za FIS
tekmovanja.421
Vloga Josa Gorca pri razvoju smučarskih skokov in poletov je pomembna, ker je leta 1938 na FIS
kongresu v Helsinkih predstavil načrte za ustanovitev nove smučarske discipline, to so bili
smučarski poleti.422 Na njegovo pobudo je kasneje FIS sprejela predlog in v Planici dovolila
izvajati smučarske polete le v študijske namene.423

Slika 26: V prvi vrsti spredaj sedijo Joso Gorec (na sredini, gospod z očali) ter brata Ruud (Arhiv: Aleš Guček)
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Ivan Rožman (1901-1937)
Ivan Rožman je bil lastnik gradbenega podjetja po 1. svetovni vojni. Bil je tudi soustanovitelj
Turistovskega kluba Skala. Skupaj s Jankom Skerlepom sta si zamislila skakalnice za smučarske
polete, kakršnih še nikjer ni bilo. To zamisel je Rožman predal Zimsko-športni zvezi. Po odobritvi
Mednarodne smučarske organizacije, je Rožman leta 1934 s svojim gradbenim podjetjem idejo
izvedel v praksi, zgradil je skakalnico. Ta je danes znana kot Bloudkova velikanka.424

Slika 27: Ivan Rožman425
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70 Zaključek
V zaključku lahko potrdim hipotezo, ki je postavljena v uvodu, da so planiški smučarski skoki
vplivali na grajenje slovenske nacionalne identitete. Slovenska skakalna identiteta je sovpadala z
zorenjem nacionalne identitete. Na slovensko skakalno identiteto je Planica pomembno vplivala že
pred 2. svetovno vojno, saj je zaradi nje Slovenija postala prepoznavna v svetu. To se je zgodilo
leta 1934, ko je bila v Planici prirejena mednarodna tekma, kjer je bil dosežen svetovni rekord, in
sicer 92 m. Novica o rekordu se je razširila po vsem skakalnem svetu, s tem pa je tudi Planica
postala prepoznavna širšemu krogu ljudi. Tako je to nacionalno športno prizorišče slovensko nacijo
postavilo na svetovni športni zemljevid.
Poleg tiskanih medijev je na prepoznavnost Planice vplivala tudi televizija. Leta 1960 je bil izveden
prvi evrovizijski prenos iz Jugoslavije, Televizija Ljubljana se je predstavila širšemu svetu prav s
prenosom smučarskih skokov v Planici.426 Pomembno vlogo pri televizijskih prenosih so imeli tudi
komentatorji. E. Bergant je v prenosih večkrat poudaril, da smo Slovenci lahko ponosni na našo
lepo domovino, poleg tega je opozarjal gledalce, da so tudi oni Slovenci, tako kot Jure Košir, Mitja
Kunc in drugi. S takšnimi dejanji je komentator krepil občutek gledalcev o pripadnosti slovenski
naciji.427 Tako si je Planica s pomočjo časopisov in televizijskih prenosov tekem svetovnega pokala
v smučarskih skokih pridobila status slovenskega športnega spektakla, oziroma status večdnevnega
nacionalnega športnega praznika. Takšnega statusa si nista pridobili niti vsakoletni tekmi
svetovanega pokala v alpskem smučanju v Kranjski Gori in na mariborskem Pohorju.428
Za slovensko skakalno nacionalno identiteto je pomembno tudi dejstvo, da so prav planiški
funkcionarji s svojimi sanjami in trmo vplivali na priznanje smučarskih poletov kot samostojne
smučarske discipline. Pot do priznanja samostojne discipline ni bila lahka in kratka, a jim je
priznanje na koncu uspelo.
Na slovensko skakalno nacionalno identiteto so pomembno vplivali tudi uspešni slovenski
skakalci, ki so dokazali, da se Slovenci kljub temu, da nas je (bilo) malo v primerjavi z drugimi
večjimi narodi (Američani, Norvežani, Nemci in podobno), lahko kosamo z njimi. Dober primer
v sodobnem času je Peter Prevc. 14. februarja 2015 je postavil nov svetovni rekord s poletom
dolgim 250 m in s tem postal prvi človek v zgodovini, ki je preletel 250 m. Sezono 2015/2016 je

426

Velikonja, Mitja, Peter Stanković. Kalejdoskop športa: uvod v športne študije. Maribor: Aristej, 2009, 194.
Prav tam, 200.
428
Prav tam, 193.
427

77

zaključil kot dobitnik velikega kristalnega globusa ter dobitnik malega kristalnega globusa, oba so
mu podelili v Planici. Po poročanju Radio televizije Slovenije si je to tekmo ogledal vsak tretji
Slovenec.429 S tem je dokazal, da Slovenci lahko posegamo po najboljših dosežkih. V času njegovih
uspehov je marsikateri Slovenec vsak konec tedna preživel pred televizijo in navijal, na tekmah pa
so navijači navijali s slovenskimi zastavami, ki so jih držali v rokah. Ko je kateri od naših skakalcev
zmagal, smo slišali slovensko himno, ki je v gledalcih pred televizijskimi ekrani ter v skakalcih
sprožala reakcije ponosa in identifikacijo s skupnostjo. Himna, zastave in drugi državni simboli so
opozarjali na to, da uspešni skakalci in navijači niso bili Hrvati, Italijani ali Avstrijci, temveč so
bili MI – pripadniki naše nacije.430 Športni uspeh Petra Prevca in ostalih uspešnih skakalcev je bil
poosebljen s celotno nacijo, vzpostavili so se kot zgodovinski pomniki nacionalnega uspeha. S
tem lahko rečemo, da identifikacija naključnega posameznika s predstavo športnika pomeni
podvrženje položaju pripadnika skupnosti, oziroma telesa posameznikov so prevržena v nacionalna
telesa.431 Šport je področje, ki pri ljudeh vzbuja veliko emocij in hkrati sproža določene
identifikacijske procese. Uspehi športnikov pogosto sprožijo valove nacionalnega navdušenja in
ponosa.432
Zaključim lahko, da so planiški smučarski skoki vplivali na identiteto Slovencev skozi ves čas
svojega obstoja. Zelo pomembno vlogo pa so odigrali konec 19. stoletja, ko smo se Slovenci želeli
odcepiti najprej od nemške in kasneje od jugoslovanske identitete in si želeli vzpostaviti lastno,
slovensko identiteto. Poleg tega je Planica omogočila, da je Slovenija postala mednarodno
prepoznavna, smučarski skoki pa so postali del slovenske kolektivne smučarske identitete.
Slovenci se s smučarskimi skoki ne ukvarjamo množično, smo pa jih in jih še vedno množično
spremljamo. To dokazuje, da že samo spremljanje smučarskih skokov postaja pomemben faktor
istovetenja Slovencev s smučanjem in smučarskimi skoki.433
Zdi se mi, da sem z nalogo prikazala zgodovino planiških smučarskih skokov, poleg tega pa sem
prikazala pomembnost le-teh na grajenje slovenske nacionalne identitete ter na istovetenje
Slovencev s svojo državo. Za nadaljnje raziskovanje te teme bi se lahko lotili konkretne raziskave,
koliko ljudi meni, da so planiški smučarski skoki pomemben del slovenske nacionalne identitete.

429

Rtv SLO. https://www.rtvslo.si/sporocila-za-javnost/izjemna-gledanost-smucarskih-poletov-v-planici/388736
(Dostop: 16. 10. 2020).
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Planica je bila, je in bo, tako kot Triglav, naš prepoznavni znak, ponos in simbol Slovenije. Pred
desetletji je Tone Pavček zapisal, da je Planica hkrati tudi dokaz o zmožnosti, volji, pogumu in
vztrajnosti slovenskega človeka.434
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71 Povzetek
Okolje, v katerem živimo, nas zaznamuje. Slovence so zaznamovale alpske ter predalpske
pokrajine, z njimi pa tudi Planica s svojim razvojem.
Na slovensko nacionalno identiteto so vplivali tudi smučarski skoki v Planici, saj je leta 1934
Slovenija postala prepoznavana v svetu prav zaradi postavljenega svetovnega rekorda na prvem
mednarodnem tekmovanju v Planici.
Planiški smučarski skoki so odigrali pomembno vlogo tudi po 2. svetovni vojni, ko so se Slovenci
želeli odcepiti od jugoslovanske identitete. Slovenci so bili v Jugoslaviji edini narod, ki se je
ukvarjal s smučarskimi skoki. Tako so ti predstavljali enega pomembnih označevalcev slovenstva
znotraj Jugoslavije. To so bili tudi časi, ko so se tekmovalci na tekmovanjih začeli identificirati kot
Slovenci, saj so prvič v zgodovini nastopili s čeladami oziroma trakovi, na katerih se je pojavil
napis Slovenija.
Pomembno vlogo je Planica odigrala tudi v boju za priznanje nove discipline, smučarskih poletov.
Joso Gorec in ostali funkcionarji so bili ključne osebe v procesu priznavanja smučarskih poletov
kot samostojne discipline. Dokazali so, da Slovenci kljub majhnosti lahko pomembno vplivamo na
potek dogodkov.
Nenazadnje pa so odlični nastopi slovenskih smučarskih skakalcev vplivali tudi na to, da so vsako
leto smučarski navdušenci v velikem številu obiskovali tekmovanja v smučarskih skokih in poletih
v Planici. Ti so se zbrali na enem mestu, kjer so s slovenskimi zastavami in drugimi simboli
prikazali svojo pripadnost Sloveniji.
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