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У Београду одржано треће „Вече Јахорине“
      

У Београду је у сриједу, 13. новембра, одржано традиционално, треће по реду, „Вече
Јахорине“, на којем су представљени резултати Олимпијског центра „Јахорина“ у
протеклој сезони и планови за предстојећу зимску сезону.

  

  

Госте „Вечери Јахорине“ поздравио је предсједник Надзорног одбора Олимпијског
центра „Јахорина“ Недељко Елек, који је захвалио институцијама и свим људима који су
допринијели да Јахорина биљежи одличне резултате, нарочито у Србији.

  

„Велико хвала представницима Републике Српске у Србији, свим медијима на коректном
и афирмативном извештавању са Јахорине, као и свим пријатељима захваљујући којима
смо постигли велики успјех“, додао је Елек.
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  Генерални директор Олимпијског центра „Јахорина“ Дејан Љевнаић рекао је наотварању да Јахорина ове године очекује још успјешнију зимску сезону, након претходнекоја је била најуспјешнија до тада, али и љетне која је за 900 одсто премашилапретходне. „Дошли смо да презентујемо шта смо то радили годину дана, све пројекте које смоприпремили за ову зимску сезону, да кажемо шта је све спремно – много јеинфраструктурних пројеката изграђено овог љета, почевши од гондоле, новогски-лифта, стаза, нових система за осњежавање и језера, новог система ски-дата,капија, једноставно потпуно ново лице Јахорине“, рекао је Љевнаић.  Он је додао да су од ове године први пут уведене директне аутобуске линије из Србијезбог интересовања скијаша из Новог Сада и Београда, те да су направљени пакети са„Ер Србијом“, као и агенцијама Ски-бус и Ски-пан Словеније за велике ски-опенинге. „Дошли смо да све то презентујемо и да, наравно, захвалимо свима, почевши од српскогчлана Предсједништва БиХ Милорада Додика, који је сигурно најзаслужнији, потомВладе Републике Српске, предсједнице Републике Српске Жељке Цвијановић, свихзапослених у Олимпијском центру „Јахорина“, који су радили свакодневно прековременои сваког викенда и у овом веома кратком року стигли да то све постигнемо и реализујемосве те пројекте“, рекао је Љевнаић.  Он је најавио велике концерте Саше Матића за 30. новембар, Брајана Ферија за 7.децембар, Ђорђа Давида за 13. децембар, Аце Лукаса за 28. децембар и бројне друге,као и много промотивних периода и попуста.  Љевнаић је истакао да се очекује да ове године гости из Кине дођу у још већем броју,напомињући да је Кина добила организацију Олимпијских игара 2022. године, за којеморају да се припреме.  „Имамо међународни аеродром, имамо најбољи однос цијена - квалитет, а за РепубликуСрпску им не треба виза. Једноставно, најконкурентији смо и мислим да су углавном збогквалитета дошли код нас“, рекао је Љевнаић.  
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  Шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађен Цицовић поздравио језванице у име предсједнице Републике Српске и предсједника Владе Републике Српскеи српског члана Предсједништва БиХ истичући да му је посебна част и задовољство штоје Представништво, радећи на промоцији Олимпијског центра „Јахорина“ постало диопројекта Владе Републике Српске којим она, уз безрезервну подршку српског чланаПредсједништва БиХ Милорада Додика, Јахорини враћа стари сјај.  „Одмах на почетку морам да кажем да је нама у Представништву Републике Српске уСрбији задовољство, а  и част што смо радећи на промоцији наше олимпијске љепотицепостали дио пројекта Владе Републике Српске, пројекта који је од самог почетка имаобезрезервну подршку предсједника Додика, пројекта којим се враћа олимпијски сјајЈахорини“, истакао је Цицовић.   Он је навео да Јахорина свим скијашима гарантује 120 дана скијања и да се на тај начинсврстала у ред европских и свјетских скијашких центара.  „Улагањем у инфраструктуру, укључујући и систем осњежавања, Олимпијски центар’Јахорина’ први пут у својој историји има загарантовану скијашку сезону у трајању од 120дана, чиме су коначно створени услови да се ова дестинација опет нађе на мапи водећихевропских и свјетских скијалишта“, рекао је Цицовић.  Цицовић је посебно нагласио да, пратећи свјетске трендове у пословању и сталноупотпуњавајући, како зимску, тако и љетну туристичку понуду разним садржајима, ОЦ„Јахорина“ не само да постепено враћа стари сјај овој планини него чини и више од тога.  „Руководство и менаџмент Олимпијског центра Јахорине пратећи свјетске туристичкетрендове враћа дио по дио славе коју је Јахорина имала за вријеме Олимпијских игара1984. године.  Олимпијски центар Јахорина сада сија још сјајније него далеке 1984.године јер постаје и атрактивна љетна туристичка дестинација. Олимпијски центарЈахорина перманентно употпуњава своју понуду различитим садржајима, издвојио бихадреналинску атракцију боб на шинама који је уједно јединствен и најдужи у југосточнојЕвропи“, рекао је Цицовић.  Шеф Представништва Републике Српске у Србији је истакао да се даљим радом наинфраструктурном повезивању Олимпијског центра са Источним Сарајевом и Паламадаје велики допринос и развоју Републике Српске.  „У будућности су планирани различити инфраструктурни пројекти, међу којима је иповезивања Источног Сарајева и Пала са Јахорином, што ће све сигурно дати пунидопринос економском развоју како Пала и Источног Сарајева тако и Републике Српске“,рекао је Цицовић.  На крају свог обраћања шеф Представништва Републике Српске у Србији МлађенЦицовић је позвао присутне да са породицама и пријатељима проведу одмор  наЈахорини.  „Јахорина  је планина за све и погађа свачији укус, својом богатом понудом посјетиоциманесебично нуди врхунско скијање, гостопримство, разоноду и одмор“, истакао јеЦицовић.  
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  Овој, већ традиционалној свечаности, коју организује Олимпијски  центара „Јахорина“ узподршку Представништва Републике Српске у Србији,  присуствовали су и министри уВлади Србије – спољних послова Ивица Дачић, заштите животне средине Горан Тривани рударства и енергетике Александар Антић, као и предсједавајући Клуба посланикаСНСД-а у Представничком дому парламента БиХ Сташа Кошарац, предсједникПривредне коморе Републике Српске Борко Ђурић, те бројне званице из јавног животаРепублике Српске и Србије.  Представништво Републике Српске у Србији већ неколико година активно подржаваОлимпијски центар „Јахорина“ на промоцији туристичке понуде ове планине, како узимској, тако и у љетној сезони, као и на представљању пројеката који су реализовани ипланирани да буду реализовани у функцији обогаћивања туристичке понуде олимпијскеЈахорине.

 4 / 4


