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Poročilo predsednika AO in AZ o delu v sezoni 2018/2019

Smučarska sezona 2018/19 je končana. Sezona v kateri smo imeli Svetovno prvenstvo v alpskem
smučanju v Areju na Švedskem, se je končala z vidnim napredkom stanja v slovenskem smučanju. Poleg
ekip za svetovni in evropski pokal, so dobro delali tudi mladinski na nivoju FIS in medregijskih tekmovanj.
Naj omenim, da smo imeli letos popolnjene C ekipe tako na moški kot na ženski strani.
Sezona je postregla z naslovom svetovne prvakinje v smuku Ilke Štuhec in svetovnem podprvaku
Štefanu Hadalinu v kombinaciji v Areju. Poleg omenjenih rezultatov pa moramo seveda posebej
poudariti uspeh Žana Kranjca (zmaga v Saalbachu, 3.mesto v Soldeu in skupno 4.mesto v svetovnem
pokalu v veleslalomu). Velik napredek je bil viden tudi v rezultatih Mete Hrovat, ki pa je bila v drugem
delu sezone žal zaradi poškodbe nezmožna nadaljevati v istem ritmu.
Poškodbe so žal krojile usodo tudi ostalim smučarjem. Po uspešnem nastopu na svetovnem prvenstvu
v Areju, se je poškodovala naša šampionka Ilka Štuhec, v moški reprezentanci Martin Čater, že prej pa
sta bile poškodovane Ane Drev in Tina Robnik.
Žal smo v pretekli sezoni pričakovali boljše rezultate od Ane Bucik in Maruše Ferk pri dekletih in
predvsem od Boštjana Klineta v hitrih disciplinah.
Rezultati lanske sezone :
ŠPORTNI DEL

apr.18

apr.19

Št. uvrstitev med TOP 3

3

7

Št. uvrstitev med TOP 10

22

23

Št. uvrstitev med TOP 15

33

36

Pogoji za delo so bili zelo dobri na vseh nivojih in prepričan sem, da je bila pretekla sezona ena izmed
najbolje organiziranih do sedaj v zadnjih 10 letih. Omenil bi rad še dobro sodelovanje posameznih ekip,
ki so omogočale prehod mladih tekmovalcev iz evropskega pokala na treninge ekip ali pa celo na
tekmovanja najvišjega razreda.
Finančno gledano smo poslovali zelo uspešno. Pokrili smo pretekle dolgove in poslovali s pozitivnim
rezultatom, kar je bilo v zadnjih letih praktično neizvedljivo.
Poslovanje panoge Alpske discipline v obdobju 1.1.18 do 31.12.18:
Prihodki:

2.774.322,55

Odhodki:

2.737.820,35

Rezultat:

+36.502,20

Odlični poslovni rezultati so predvsem rezultat dveh dejavnikov:

•

•

Odlično delo panoge na področju trženja:
o Sodelovanje s partnerji – povečanje števila sponzorjev iz 8 v letu 2016 na 12 v letu 2018
o Povečanje prihodkov v sponzorskem proračunu iz 786.000 EUR leta 2016 na 1.130.000
EUR v letu 2018
o Aktivacije prodajnih aktivnosti s posameznimi sponzorji so prinesle dodatne prihodke
predvsem za namen mladinskega pogona
o Dobro sodelovanje z opremljevalci
o Izvedba zaključka državnega prvenstva na Krvavcu »Dila 2019« kjer smo prvič v
zgodovini zagotovili direktni prenos smuka na RTV SLO
Disciplinirano planiranje in trošenje sredstev s strani glavnih in odgovornih trenerjev

Vse te aktivnosti so prispevale k dejstvu, da je Panoga za alpske discipline poravnale pretekle dolgove
in da gradi na novih temeljih, ki bodo zagotavljala športni razvoj smučarjev na zdravih osnovah z
urejenimi plani in strokovnim razvojem tudi v naslednjih letih brez bremena preteklih sezon.
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