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OBČNI ZBOR – 16. 5. 2018 

za leto 2017 

 

Prisotni: Aljaž Kužnik, Marjeta Kužnik, Maša Eržen, Matevž Mrak, Filip Todorovič, Marjan Možina, Janez 

Mušič, Marta Mušič, Lojze Prek, Mario Blagojevič, Martina Trček, Klara Trček, Matjaž Eržen, Tinkara 

Kužnik 

PREDLAGAN JE BIL DNEVNI RED: 

1. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora 

2. Potrditev zapisnika OZ za leto 2017 in pregled sklepov 

3. Obravnava in sprejem: poslovnega poročila, poročila trenerja, poročila alpske šole, poročila 

NO za leto 2017, finančnega poročila in raznih poročil 

4. Obvestilo o delovanju ZUTS (Mario Blagojevič) 

5. Obravnava in sprejem planov dela in finančnega plana za leto 2018 

6. Menjava članov NO SD Vrhnika 

7. Razno 

 

V vabilu na sejo občnega zbora je bilo navedeno, da je po statutu društva zbor sklepčen, če je pol ure 

po predvidenem začetku prisotnih najmanj 10 članov društva.  

 

1. Izvolitev organov za vodenje občnega zbora 

- delovno predsedstvo: Aljaž Kužnik 

- člana: (Marjan Možina) Matjaž Eržen, Filip Todorovič 

- zapisnikar: Maša Eržen 

- overitelja: Lojze Prek, Matevž Mrak 

- verifikacijska oz. volilna komisija: Marjeta Kužnik, Mario Blagojevič 

SKLEP: Verifikacijska oz. volilna komisija ugotavlja in potrjuje, da je zbor sklepčen. Pol ure od pričetka 

občnega zbora je bilo prisotnih 14 članov društva.  

 

2. Potrditev zapisnika OZ za leto 2017 in pregled sklepov 

SKLEP: Sklepi so soglasno potrjeni s strani vseh prisotnih na OZ (14 članov glasuje za). 

 

3. Obravnava in sprejem: poslovnega poročila, poročila trenerja, poročila alpske šole, 

poročila NO za leto 2017, finančnega poročila in raznih poročil 

- poročilo trenerja (Lojze Prek):  

v poročilu trenerja za tekočo sezono je ugotovljeno, da je bil cilj tekmovanj delno izpolnjen. 

Tekmovalci so tekmovali v pokalu Notranjsko-primorske regije ter kot društvo dosegli skupno 
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8. mesto. Glede na število dni na snegu (št. treningov) je trener rezultate oz. uvrstitve ocenil 

kot solidne. Treningi so se skozi sezono odvijali na Cerknem, Krvavcu, Soriški planini in 

Javorniku. Trener ima kritičen pogled na tekme NPR; slabša oz. slaba udeležba na tekmovanjih 

ter neustrezen pristop. Poudarja pomen tekme ter prosto smučanje po njej ter da bi bilo v 

naslednji sezoni za treninge smiselno izkoristiti naslednja smučišča: Javornik, Črni Vrh in 

Šentjošt. 

V prihodnje naj bi prišel v veljavo nov sistem regijskih in državnih tekmovanj, po katerem naj 

bi pokal Notranjsko-primorske regije obsegal 4 tekme, tako da bi se le-te bolj ravnale na 

državne tekme. Tekmovalci naj bi se udeležili vseh regijskih tekem in dveh državnih. Novo 

predlaganega sistema veliko ljudi ne podpira, saj bi s tem okrnili vrste rekreativnih 

tekmovalcev, ki še obiskujejo regijska tekmovanja.  

- poročilo vodstva alpske šole (Aljaž Kužnik, Maša Eržen): 

letošnjo sezono sta bila v okviru programa alpske šole organizirana 2 tečaja učenja smučanja 

za mlajše osnovnošolske otroke. Prvi se je odvijal med božično novoletnimi, drugi pa med 

zimskimi šolskimi počitnicami. Decembra sta svoji skupini tečajnikov vodila 2 učitelja, februarja 

pa 6 učiteljev smučarskega društva. Mentorsko-pedagoško prakso je v drugem terminu 

opravljal en kandidat za naziv Učitelj 2 alpskega smučanja. Poleg tedenskih tečajev so se skozi 

sezono odvijala tudi sobotna smučanja otrok z Vrhnike in njene okolice v sodelovanju z ZIC 

Vrhnika. V sklopu teh smučanj sta prav tako dva učitelja smučanja opravljala mentorsko-

pedagoško prakso. Mnenje o delovanju alpske šole sta podala Aljaž Kužnik in Maša Eržen ter 

poudarila napredek na tem področju ter pohvale staršev glede organizacije in izpeljave tečajev. 

Poudarila sta tudi dejstvo, da bi bilo potrebno iz vrst tečajnikov v prihodnje sestaviti 

potencialno ekipo za regijska tekmovanja. 

- poročilo NO za leto 2017 (priloga) 

- finančno poročilo za leto 2017 (priloga) 

- poročilo kondicijske vadbe (Maša Eržen): 

vadbo je redno obiskovalo 4 – 5 otrok, kar je za prvo leto ponovno uvedene suhe vadbe solidno. 

Maša Eržen je poudarila, da je velik problem dobiti menjavo, kadar sama ne more voditi vadbe, 

zaradi česar je izvedba le-te v tistih terminih otežena in včasih vprašljiva, kar se ne bi smelo 

dogajati.  Aljaž Kužnik pa je podal mnenje, da bi bilo potrebno več storiti na reklamiranju 

telovadbe. 

SKLEP: Sprejme se vsa zgoraj navedena poročila. 

 

4. Obvestilo o delovanju ZUTS (Mario Blagojevič) 

15. 5. 2018 je potekal zbor delegatov ZUTS. Predsednik ostaja Blaž Lešnik. Delo poteka dobro na 

finančnem, promocijskem področju in na področju primarne dejavnosti – izobraževanju kadra. 

Premostitveni moduli – letos vpeljana novost zaradi novega Zakona o športu – so se izkazali za korektno 

in pravilno izvedene, ob tem pa ostaja želja po tem, da čim večje število imetnikov U1 v prehodnem 

obdobju nadgradi svojo usposobljenost na nivo U2.  
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V smučarski sezoni 2017/18 je imel ZUTS SD Vrhnika 25 članov, kljub temu pa še vedno primanjkuje 

kadra za delo na tečajih. Nadaljnje delovanje ZUTS bo tako usmerjeno v pridobivanje novih članov.  

15. in 18. 12. 2017 sta bila izvedena dva nočna seminarja za obnovitev licenc, katerih se je udeležilo 6 

oz. 15 učiteljev smučanja. Potekala sta v Kranjski Gori in na Rudnem.  

V letošnji sezoni so potekali 4 kadrovski tečaji  U2 premostitveni moduli: 4. – 7. 12. 2017 (4 kandidati), 

27. – 30. 12. 2017 (4 kandidati) ter dva vikend modula v mesecu februarju in marcu Skupno je tečaj 

letos pri OO ZUTS SD Vrhnika opravljalo 28 kandidatov, dosegli pa so več kot 70-procentno uspešnost. 

V sezoni 2017/18 je bil načrtovan tudi kadrovski tečaj U2 (direktni pristop na stopnjo U2), ki pa ni bil 

izveden zaradi premajhnega števila prijav. Dva prijavljena kandidata sta bila tako napotena v ZUTS 

Logatec, kjer sta opravljala tečaj.  

Maša Eržen je v marcu 2018 uspešno opravila izpit za Učitelj 3 alpskega smučanja ter se udeležila 

posezonskega ISIA seminarja v aprilu.  

Napaka pri obveščanju o aktivnostih v ZUTS: informacija o tekmi kadrov letos ni bila posredovana, tako 

da člani niso bili obveščeni o stvareh v zvezi s tem dogodkom. Mario Blagojevič se za napako opravičuje.  

 

SKLEP: Poročilo o delovanju ZUTS se soglasno sprejme. 

 

5. Obravnava in sprejem planov dela in finančnega plana za leto 2018 

- plan dela – trenerji: 

treningi v začetku sezone (oktobra, novembra) naj bi potekali na ledenikih in kasneje smučiščih 

v Avstriji. Ko bodo snežne razmere ugodne in bodo pogoji zagotavljali kakovosten trening na 

domačih smučiščih, se bo le-ta pričel izvajati na slovenskih smučiščih. Smiselno bi bilo za 

trening izkoristiti tudi Javornik, Črni Vrh in Šentjošt. 

- plan dela – šola smučanja: 

vodstvo programa alpske šole želi še povečati obseg počitniških tečajev (več tečajnikov)  ter 

izvesti vsaj tri smučarske izlete v sodelovanju z ZIC. Podaja pobudo za organizacijo nočnega 

tečaja smučanja. Predvideva usmeritev mladih zainteresiranih in talentiranih članov iz vrst 

alpske šole v vrste tekmovalne sekcije predvsem cicibanov in cicibank. Na tej točki je med 

drugim tudi želja po večjem številu stalnih učiteljev smučanja v društvu. 

- plan dela – vadba za otroke: 

v prihodnje poudarek na oglaševanju vadbe, česar cilj je pridobiti več otrok za vadbo.  

- finančni plan za leto 2018 (glej Prilogo) 

Predsednik društva je predlagal organizacijo tekem v okviru Notranjsko-primorske regije v sezoni 

2018/19 in predlagal, da organizacija, termini in lokacija decembrskega smučarskega sejma, ki ga 

organizira društvo, ostanejo enaki kot do sedaj. 

SKLEP: Sprejme se smernice za sezono 2018/19 ter finančni plan. 

 

6. Menjava članov NO SD Vrhnika 



  SMUČARSKO DRUŠTVO VRHNIKA 

Tržaška 9, 1360 VRHNIKA 
Matična št.: 5235723, davčna št.: 25148745, poslovni račun  02027-0016169324 

4 

 

Člani NO SD Vrhnika ugotavljajo, da je sporno delovanje člana Danila Todoroviča v NO društva, saj ima 

slednji istočasno tudi funkcijo v komisiji za delitev sredstev namenjenih za izvajalce LPŠ-ja. NO 

predlaga, da se Todoroviča razreši z mesta člana NO, kot njegovo naslednico pa predlaga članico 

Smučarskega društva Vrhnika, Marto Mušič.  

 

SKLEP: Član Danilo Todorovič je soglasno razrešen funkcije v NO SDV. V NO je izvoljena Marta Mušič, 

ostala člana – Matevž Mrak in Maša Eržen   pa nadaljujeta s svojim delom v tem istem organu društva.  

 

7. Razno 

- Poletni vklop  

Aljaž Kužnik je predlagal, da bi se Maša Eržen in Filip Todorovič udeležila tečaja za učitelja 

rolanja. Pozval je tudi, da mu do naslednjega tedna (tedna po OZ ) vsi zainteresirani za 

sodelovanje to sporočijo.  

- Zaključek v društvu za otroke 

Aljaž Kužnik je predlagal, da se organizira piknik kot zaključno druženje članov društva. Za 

organizacijo in pripravo bi zadolžili Marto Mušič, ki se je tudi sama že predhodne ponudila. 

Povabili bi tudi vse tekmovalce in jim podelili praktične nagrade. Možni termini izvedbe: konec 

maja, začetek junija ali september.  

- Kritika na izvedeni zaključek sezone v NPR 

Marjeta Kužnik in Lojze Prek sta podala mnenje o izvedbi zaključka NPR; organizacija, podelitev, 

druženje in nagrade so bile slabe, pomanjkljive in neprimerne.  

- Sponzorji 

Aljaž Kužnik je člane obvestil, da je sedaj za društvo naročenih 13 – 14 smučarskih kompletov, 

od tega 4 – 5 otroških. Opozoril je, da bi bilo nujno potrebno najti nekaj sponzorjev in njihov 

denar nameniti za nakup bund tistih članov, ki bodo nosili bunde z logotipi.   

 

Zapisala:        Zapisnik odobril: 

Maša Eržen         Aljaž Kužnik 

         delovni predsednik 

 

 

         avgust, 2018 


