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У организацији Оимпијског центра Јахорина и Представништва Републике Српске у
Србији, синоћ је у београдском хотелу „Касина”, у присуству више од 1.000  угледних
званица из Србије и Републике Српске,  традиционално обиљежено „Вече Јахорине у
Београду", на којем су представљени досадашњи резултати и најављени планови ОЦ
Јахорина  за предстојећу зимску сезону.

  

  

Свечаности је присуствовао и  предсједник РС Милорад Додик, који је поздравио госте, 
уз поруку да му је посебно драго што је присуствовао још једној дивној промоцији
Олимпијског центра јер, према његовим ријечима, Јахорина је важна за све људе у
Републици Српској, а посебно у Источном Сарајеву.

  

Истакао је да је Јахорина поново оживјела, да се развија и да сваке године долази све
више туриста, као и да ће ове године зимска сезона трајати дуже, уз бројна дешавања у
којима ће посјетиоци уживати.

  

Предсједник Додик је поручио да „ове године можда неће бити зиме, али ће бити
сигурно снијега, тако да ће сви који тамо дођу моћи да уживају у спорту“.

  

Добродошлицу званицама пожелио је и директор ОЦ Јахорина Дејан Љевнајић и
захвалио свима који су допринијели заједничком успјеху Јахорине.

  

Љевнајић  је рекао је да Јахорина у региону има најбољи однос у погледу квалитета и
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цијене услуга.

  

„Иза нас су велики радови, велике инвестиције и са поносом можемо да кажемо да
Јахорина више никада неће имати проблем са снегом. Ми сада гарантујемо 120 дана
скијања јер смо изградили најновији систем за оснежавање и ту смо увезали цео
ски-центар", рекао је Љевнајић.

  

  

Према његовим ријечима, на Јахорини је изграђена и велика акумулација са капацитетом
од 75.000 метара кубних из које ће се водом снабдијевати систем за осњежавање.

  

„Изградили смо систем ветроустава, нових хиљаду паркинг места, нова два дечија
полигона. Поносни смо на све што је урађено у претходних годину дана“, рекао је
Љевнајић.

  

Он је навео да ће на Јахорини бити организовано и низ пратећих догађаја, подсјетивши
да је јуче потписан уговор да ски-пас са Јахорине важи у свим ски-центрима Словеније.

  

„Отварамо систем за оснежавање 1. децембра уз концерт Светлане Ражнатовић“, рекао
је Љевнајић, најавивши да ће до краја године гостовати група „Црвена јабука“ као и Лепа
Брена 29. децембра.
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  Директор Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић  истакао jeзначај пројекта ревитализације Олимпијског центра Јахорина и подсјетио да је овајпројекат имао безрезервну подршку предсједника Републике Српске Милорада Додикаи предсједнице Владе Републике Српске Жељке Цвијановић, који су, према његовимријечима, уз руководство и менаџмент Олимпијског центра, најзаслужнији за то што јеЈахорини враћен стари сјај.  Директор Цицовић је, такође, изразио увјерење да ће, послије презентацијеОлимпјиског центра Јахорина и обраћања генералног директора овог центра ДејанаЉевнајића, а посебно послије обраћања предсједника Милорада Додика, присутнигости, а касније и многи други сагледати предности ове спортско-туристичкедестинације Републике Српске и одлучити да дио свог годишњег одмора проведу на овојолимпијској љепотици Републике Српске.  

  Међу истакнутим јавним личностима из Србије и Републике Српске које суприсуствовале синоћној промоцији у Београду су министар одбране Србије АлександарВулин, министар заштите животне средине Горан Триван, функционер СНСД-а СташаКошарац, руски академик Јелена Гускова, Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, глумац Драган Јовановић, бивши фудбалер Саво Милошевић, генерални директор ФКЦрвена звезда Звездан Терзић, пјевачица Снежана Ђуришић, водитељка СнежанаДакић и други.
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