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SMERNICE ZA LETO 2019 

Za novo smučarsko sezono 2019 – 2020 so v pripravljalnem obdobju načrtovani skupni suhi 
treningi na prostem od meseca septembra dalje. Tukaj je potrebno povečati število otrok v 
skupini in tako omogočiti bolj učinkovito vadbo za otroke. V tem pripravljalnem obdobju naj 
bi se tekmovalci poleg suhih treningov udeležili tudi vsaj 5 smučarskih dni, izvedenih na snegu 
v sosednji Avstriji v času vikendov in jesenskih počitnic. Poudarek v tem delu sezone je na večji 
angažiranosti staršev in otrok v samem delovanju društva. 

Poudarek je prav tako na usposabljanju članov za smučarske sodnike in posledično na 
njihovem sodelovanju na tekmah. V primeru zadostnega zanimanja s strani tekmovalcev in 
staršev bomo sodelovali tudi na pokalnih tekmah državnega nivoja in državnem prvenstvu za 
vse kategorije, ki jih pokrivamo s tekmovalci. 

V prihajajoči sezoni bomo poleg suhih treningov in tekmovalne skupine organizirali  tudi vse 
do sedaj ustaljene dogodke. V septembru ali oktobru bomo Športni zvezi Vrhnika pomagali pri 
izvedbi mini olimpijade. V oktobru sledi organizacija piknika za člane društva in nato v začetku 
decembra Miklavžev smučarski sejem. V primeru zadostnega zanimanja med člani društva bi 
v prvi polovici decembra organizirali tudi ski opening na enem od smučišč v sosednji Italiji ali 
Avstriji. Skozi celotno sezono bomo organizirali vsaj 4 smučarske izlete v tujino namenjenim 
vsem občanom. Za otroke v času novoletnih in zimskih šolskih počitnic bo potekal smučarski 
tečaj, nujno pa moramo vzpostaviti tudi tedenske tečaje vsako soboto, ki se bodo izvajali na 
slovenskih smučiščih.  

Za prihajajočo sezono moramo nujno povečati število aktivnih članov v društvu, saj bomo le 
na tak način lahko v naslednjih letih še naprej uspešno izvajali vse zastavljene cilje, ki so se v 
zadnjem letu povečale. Tukaj je potrebno okrepiti predvsem kader, ki bo poleg učenja na 
snegu bil pripravljen prevzeti tudi druge vrste vadbe (suha vadba za otroke, tečaj rolanja…). 
Zaželeno je tudi aktivno sodelovanje vseh drugih članov društva, ki nam lahko pripomorejo na 
razne druge načine, kot so logistična podpora, reklamiranje društva, pomoč pri organizaciji…  
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