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ZADEVA: POROČILO NADZORNEGA ODBORA SMUČARSKEGA DRUŠTVA 
VRHNIKA ZA LETO 2018 

Dne 24. 4. 2019 je Nadzorni Odbor Smučarskega društva Vrhnika (v nadaljevanju NO SDV) v sestavi 
Marta Mušič, Matevž Mrak in Maša Eržen na svoji redni seji sprejel sklep o potrditvi poročila NO 
Smučarskega društva Vrhnika o delovanju, finančnem poslovanju in vodenju SDV.    

NO SDV je tekoče spremljal delo društva in njegove aktivnosti v letu 2018. V tem letu se je sestal enkrat 
(11. 4. 2018).  
Vsi člani NO SDV smo bili čez leto seznanjeni z dogajanjem v društvu – z različnimi aktivnostmi, 
aktualnimi vprašanji in temami, delovanjem, načrti in razvojem društva.  

Člani NO SDV kot že pretekla leta izražamo zaskrbljenost nad delitvijo dela v društvu. Poudarjamo, da 
bi se moralo delo na vseh področjih delovanja društva enakomerno prerazporediti med vse člane. V 
primeru, da se nekdo odpove aktivnemu udejstvovanju v društvu, mora s svojo odločitvijo enoznačno 
seznaniti vodstvo Smučarskega društva pred oz. ob začetku smučarske sezone ter s tem omogočiti 
neovirano delo in preprečiti morebitne nevšečnosti tekom leta in smučarske sezone. Poleg tega se s 
statusom t. i. "pasivnega člana" odpove tudi vsem nagradam in olajšavam, ki jih po presoji vodstva 
društva dodeli društvo posameznim aktivnim članom (prednost pri opravljanju dela na terenu, plačila 
izobraževanj, delež sponzorskih/donatorskih sredstev itd.). Posebej zaskrbljujoča se nam zdi 
neodzivnost nekaterih članov, saj se velikokrat zgodi, da vodstvo društva in drugi člani od sledečih ne 
dobijo ne pozitivnega niti negativnega odgovora, v kolikor so bili prej omenjeni pozvani k sodelovanju 
pri aktivnostih društva. Zdi se nam tudi pomembno, da opozorimo, da se mora v društvu urediti oz. 
natančno specificirati dodatek k plačilu oz. posebno plačilo za člane organizatorje dogodkov, to so tisti 
člani, ki so v smučarski sezoni organizatorji ter vodje določenih dogodkov (smučarski izleti, smučarski 
tečaji, …). Zgoraj navedeno je le mnenje, saj se zavedamo, da te zadeve niso v naši pristojnosti, se pa 
čutimo dolžne opozoriti na to.  

Člani NO SDV smo na seji dosledno preučili dobljeno gradivo in sprejeli spodnje poročilo o delovanju 
SDV za leto 2018. 

1. Pregled dogodkov in dejavnosti v letu 2018 
 

Ugotavljamo, da je bilo v letu 2018 izpeljanih več dogodkov, ki so navedeni v nadaljevanju.  O vseh 
podajamo pozitivno mnenje. 

− smučanje v sodelovanju z ZIC Vrhnika (januar, februar 2018) 
− premostitveni moduli za pristop na stopnjo U2 (januar, februar, marec, december 2018) 
− smučarski tečaj med zimskimi počitnicami na Krvavcu. Potekal je 5 dni. (februar 2018) 
− sodelovanje na Poletnem vklopu v času poletnih počitnic. Izvajale so se različne aktivnosti 

(julij, avgust 2018) 
− sodelovanje na Mini olimpijadi (september 2018)  
− smučarski sejem na Sodnijskem trgu. Potekal je v petek popoldne in celotno soboto. Na tej 

točki podajamo zelo pozitivno mnenje. Kljub spremembi lokacije in povsem novemu 
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organizacijskem načrtu ter posledično delno spremenjenemu režimu dela, je aktivnim članom 
uspelo uspešno izpeljati sejem. (december 2018) 

− predsezonska licenčna seminarja ZUTS, ki deluje pod okriljem društva, na smučiščih Rudno 
pri Železnikih in Nassfeld (Italija) (december 2018) 

− smučarski tečaj med božično novoletnimi počitnicami na Krvavcu. Tečaj je potekal 4 dni. 
(december 2018) 

− suha vadba za otroke (september−december 2018) 
− Avtobusni izleti: Nassfeld (januar 2018), Bad Kleinkirchheim (februar 2018), Turracher Höhe 

(marec, 2018), Nassfeld (december 2018) 
 

2. Pregled poslovanja v letu 2018, pregled finančnega poročila, pregled tekočega poslovanja 
in podaja mnenja.  
 

NO SDV je prejel in pregledal dokumente, ki so mu bili posredovani s strani vodstva SDV in 
računovodskega servisa. Pri pregledu dotične dokumentacije člani NO SDV niso našli ničesar 
spornega. 

 

 

 

 

Vrhnika, 7. 6. 2019 
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