Smučarska zveza Slovenije – združenje smučarskih panog

Ljubljana, 1. 9. 2018

Zadeva: Poročilo Predsednika SZS
Sezona 2017/2018 je za nami. Rezultatsko uspešna, kronana z olimpijskima medaljama. Med
svetovno elito se je vrnil Jakov Fak in s tem pokazal, da je pravi šampion. Enak scenarij je
izpeljal tudi Žan Košir. To nam kaže, da se vztrajnost izplača. Tudi uspehi ostalih panog so
bili v tej sezoni izjemni, kar nam je odprlo možnosti, da lahko razmišljamo o novih in večjih
izzivih na trgu.
Sponzorji so bili z nami vso sezono, pridobili pa smo tudi nekaj novih, kar kaže, da imamo
veliko težo na trgu športnega marketinga v Sloveniji in tujini.
Svoje pomembno delo so opravili tudi na ZUTS-u, kjer imamo svetovne strokovnjake na
področju učenja in trenažnega procesa. To je pomembna baza sodelavcev, ki skrbi, da bomo
konkurenčni ostali tudi v prihodnje. Naši člani – društva/klubi so delali s polno paro in
zagotavljali nemoten razvoj našega poslanstva. V prihodnje bomo na področju izobraževanja
in trenažnih procesov mladih naredili še več, da se bomo lahko veselili uspehov še mnoga
leta. Omeniti velja tudi izjemne organizatorje tekem svetovnega pokala v praktično vseh
panogah, ki se združujejo v Smučarski zvezi Slovenije. Ne samo, da se s tem krepi naš vpliv
v mednarodni smučarski zvezi FIS, izjemen pomen ima tudi promocija naše države Slovenije,
ki se ob tekmovanjih ponese v svet.
S finančnega vidika, se sanacija izvaja, ne da bi trpeli programi. Prav vse ekipe posameznih
panog so svoje programe izvedle v celoti, na najvišji možni ravni.
V letu 2017 smo pripravili vse potrebne postopke in aktivnosti v zvezi s kandidaturo Planice
za Nordijsko svetovno prvenstvo v Planici leta 2023. Vesel sem, da nam je letos uspelo. Za
izjemen uspeh pa si lahko štejemo tudi pridobitev svetovnega prvenstva v biatlonu, ki bo leta
2021 na Pokljuki. Tako nas v prihodnjih petih letih čakajo tri svetovna prvenstva na domačih
tleh.
Na koncu mi dovolite, da se zahvalim vsem prostovoljcem, staršem, klubom/društvom,
tekmovalcem, trenerjem, strokovnim sodelavcem in sodelavcem na Smučarski zvezi
Slovenije, da skupaj lahko pišemo zgodbe o uspehu.
Hvala in srečno v novi sezoni!
Enzo Smrekar,
predsednik

