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ZADEVA: POROČILO KONDICIJSKE PRIPRAVE ZA SEZONO 2018/19 

V smučarski sezoni 2018/19 kondicijska priprava otrok − vadba poteka od septembra 2018 do vključno 
tekočega meseca junija 2019. Termin izvajanja kondicijske priprave je tudi to sezono vsak torek od 
19.00 do 20.00 (razen ob praznikih in občasno v času šolskih počitnic). Lokacija izvajanja je v mesecih 
od oktobra do aprila športna dvorana Partizan (Tržaška cesta 9, Vrhnika), v mesecih september, maj in 
junij pa se vadba izvaja na prostem, v naravi.  
 
Kondicijska priprava se osredotoča na vse gibalne sposobnosti; vzdržljivost, moč, koordinacijo, 
ravnotežje, natančnost in hitrost ter je zasnovana po principu kondicijske vadbe otrok in mladine. 
Prevladujejo naravne oblike gibanja kot so lazenja, plazenja, plezanja, tek, …ter kompleksne vaje, ki 
zajemajo celotno telo in omogočajo razvoj čim več gibalnih sposobnosti hkrati. Vadba poteka v obliki 
poligonov, skupin ter tudi individualno. Poleg kondicijske priprave se poudarja tudi druženje z vrstniki, 
privzgajanje delavnih navad in zabava. 
 
Tekom letošnje sezone vadbo obiskuje od 3 do 8 otrok v starosti od 5 do 11 let. Število otrok na 
posamezni vadbeni enoti skozi celotno sezono variira.  
 
Promocija kondicijske priprave Smučarskega društva Vrhnika se izvaja s pomočjo slikovnega gradiva s 
posamezne vadbene enote na socialnih omrežjih (Facebook in Instagram) ter člankov Smučarskega 
društva Vrhnika, ki so redno vsak mesec objavljeni v Našem časopisu.  
 
Za vodjo kondicijske priprave je bila za sezono 2018/19 določena Maša Eržen. Ta je le-to v celoti sama 
vodila septembra, marca, aprila in maja. V mesecih oktobra, novembra in delno decembra so vadbo 
namesto vodje, ki je imela takrat v času termina obveznosti na fakulteti, vodili Aljaž Kužnik (večinski 
del), Tinkara Kužnik in Matevž Mrak. Januarja in februarja sta vadbo poleg Maše Eržen vodila še Aleš 
Prek (enkrat v mesecu januarju) in Aljaž Kužnik (enkrat v mesecu februarju). Tudi del junija bodo 
kondicijske priprave delno, zaradi ponovne odsotnosti vodje, vodili ostali aktivni člani društva.  
 

 

 

 

Pripravila: 
Maša Eržen         Šujica, 8. 6. 2019 


