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Zadeva: Poročilo predsednika Smučarske zveze Slovenije 

 

Sezona 2021/2022 je bila za Smučarsko zvezo Slovenije uspešna na več nivojih. V zvezo je 

bilo včlanjenih 269 klubov, imeli smo 5651 članov modre kartice in 1880 registriranih 

športnikov in 376 kategoriziranih športnikov v disciplinah alpskega smučanja, smučarskih 

skokov, nordijske kombinacije, teka na smučeh, biatlona, smučanja prostega sloga, deskanja 

na snegu in telemark smučanja. 

 

Uspehi, ki smo jim bili priča v preteklih mesecih nas navdajajo s ponosom in služijo za izziv v 

naslednji zimi. Športniki SZS so v tej sezoni v svetovnem pokalu kar 221 uvrstili med prvih 

deset, od tega dosegli 78 stopničk ter od tega kar 21 zmag.  

 

Na 27. svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Vikersundu je Timi Zajc osvojil srebrno 

odličje obenem pa je Slovenija na ekipni tekmi prvič v zgodovini osvojila zlato medaljo in 

postala ekipni svetovni prvak v smučarskih poletih. 

Vse skupaj pa ste potrdili še s 7 medaljami na olimpijskih igrah v Pekingu. 2 zlati (Urša Bogataj, 

mešana ekipa skoki – Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj, Peter Prevc), 3 srebrne (Tim 

Mastnak, Žan Kranjec, moška ekipa skoki – Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc, Peter Prevc) 

in 2 bronasti kolajni (Gloria Kotnik, Nika Križnar) so Slovenijo postavili na drugo mesto po 

prejetih kolajnah na število prebivalcev.  

 

Obenem smo se tradicionalno izkazali pri organizaciji tekem svetovnih prvenstev ali 

svetovnega pokala na katerih je sodelovalo več kot 640 športnikov iz 38 držav, tekme pa si je 

ogledalo preko 500 milijonov TV-gledalcev po vsem svetu. Svetovni pokal v telemark 

smučanju na Krvavcu, svetovni pokal v deskanju na snegu na Rogli, 61. Pokal Vitranc – AUDI 

FIS svetovni pokal moških v veleslalomu in slalomu, svetovni pokal v smučarskih skokih za 

ženske na Ljubnem ob Savinji, 58. Zlata lisica – AUDI FIS svetovni pokal žensk v veleslalomu 

in slalomu in FIS svetovni pokal v smučarskih skokih Planica so upravičili sloves naše 

smučarske družine kot izjemne organizatorke, kljub temu, da je pandemija COVID-19 še 

vedno močno vplivala na protokole organiziranja športnih tekmovanj. 

 

S ponosom lahko povem, da smo v tem poslovnem letu zaključili s finančno sanacijo, sedaj 

pa nas čaka razvojno in investicijsko obdobje. V ta namen smo pripravili Razvojni program, ki 

se po posvetovanjih s predstavniki klubov in društev SZS osredotoča na tri področja delovanja 

in sicer na popularizacijo in množičnost smučarskih športov, usmerjenost delovanja SZS v 

članstvo ter infrastrukturo smučarskih športov. Na podlagi programa smo predvideli nabor 



 
aktivnosti, ki jih bomo izvajali v prihajajoči sezoni in tako še dodatno okrepili delovanje SZS in 

podpirali delovanja klubov in društev članov SZS. 

 

Na koncu mi dovolite, da se zahvalim vsem sodelavcem SZS in seveda tudi našemu  ZUTS-

u, ki iz leta v leto skrbi za nove kadre in strokovno usposobljenost vseh učiteljev in trenerjev, 

ki še vedno krojijo sam svetovni vrh. 

 

Enzo Smrekar, predsednik 


