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POSLOVNO POROČILO ZA SEZONO 2018 – 2019 

Smučarsko društvo Vrhnika se je v obdobju do 31. decembra 2018 nahajalo delno v smučarski 
sezoni 2017-2018, ki smo jo v društvu uradno zaključili 30. junija 2018, ter delno v sezoni 2018-
2019. Poročilo se nanaša na sezono 2018/2019, poročilo za sezono 2017/2018 pa smo 
obravnavali na preteklem občnem zboru v letu 2018. 

Cilji, ki so bili zastavljeni na občnem zboru lansko leto so bili deloma izpolnjeni tako pri 
tekmovalni skupini (tekmovalne skupine cicibanov/cicibank, starejših dečkov/deklic, 
mladincev/mladink), kot tudi v alpski šoli. V pripravljalnem obdobju smo nadaljevali z rednim 
izvajanjem suhih treningov namenjenim otrokom in so temelj za uspešen začetek smučarske 
sezone. S suhimi treningi smo začeli v mesecu septembru 2018 in naj bi trajali predvidoma do 
konca meseca maja 2019. Suhih treningov se redno udeležuje 4-6 otrok, vodi pa jih Maša 
Eržen.  

V pripravljalnem obdobju do začetka decembra 2018 s tekmovalci nismo izvedli nobenega 
smučarskega dne kljub zadostni količini snega tudi na domačih smučiščih.  

V začetku decembra je društvo organiziralo sejem rabljene smučarske opreme, ki je tudi letos 
prvič potekalo na novi lokaciji v Gasilskem domu Vrhnika. Kljub temu, da smo se bali, da bo 
obisk slabši zaradi napovedanega slabega vremena in same lokacije, nas je le ta presenetil. V 
času dvo-dnevnega sejma smo sprejeli več kot 800 kosov opreme in več kot 75% sprejete 
opreme tudi prodali. Sorazmerno glede na obiskanost smučarskega sejma, se je tudi končni 
izkupiček povečal glede na preteklo leto.  

V alpski šoli imamo še vedno težave s številom udeležencev, ki se je pripravljena udeležiti 
sobotnih smučarskih tečajev. V pretekli smučarski sezoni smo ohranili sodelovanje z Zavodom 
Ivana Cankarja Vrhnika, ki nam je v letošnji sezoni dodelil 2 sobotna smučarska izleta na 
Cerkno. V vseh dveh izletih smo zapolnili vsa prosta mesta in s tem peljali na smučanje skupaj 
približno 80 otrok. Pri organizaciji takih dogodkov se v društvu še vedno soočimo s 
pomankanjem kadra.  

V sklopu alpske šole smo izvedli tudi novoletne in zimske počitnice na Krvavcu. Letos smo prvič 
oba tečaja izvedli sami, brez sodelovanja z drugimi skupinami in kljub temu omogočili 
formacijo zelo homogenih skupin. V času novoletnih počitnic, ki so letos trajale 4 dni, smo 
imeli zaradi slabšega napovedanega vremena skupaj 10-12 tečajnikov, za to pa so skrbeli 3 
učitelji. Glede na sezono 2017/2018 smo udeležbo tečajnikov v tem terminu podvojili. Dosti 
drugače ni bilo niti za zimske počitnice. Zaradi slabe zime, ki ni prinesla veliko snegom, je pa 
ponudila veliko lepega vremena v času počitnic, smo v društvu imeli skupaj več kot 30 
tečajnikov. Za tečajnike je na smučišču čez teden skrbelo 6 učiteljev iz našega društva. V 
primerjavi z lansko sezono v času zimskih počitnic nismo povečali števila tečajnikov.   

V sezoni 2018/2019 smo v januarju 2019 začeli s tekmovalnim programom za najmlajše. 
Organizacijski vodja tekmovalne skupine je bil Lojze Prek, na smučišču pa jih je vodil Aleš Prek.  
Treningi na snegu so se izvajali ob sobotah in nedeljah, ko ni bilo tekem ter v času šolskih 
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počitnic in šole prostih dnevih med tednom (prazniki). Udeležili so se vseh tekmovanj za pokal 
Notranjsko-primorske regije ter tekmovanja za pokal Cerknega. Skupno je bilo izvedenih 6 
tekem za NPR katerih se je udeležilo 8 naših tekmovalcev (do kategorije U12). V kategorijah 
mlajše deklice/dečki in mladinke/mladinci na tekmah za pokalu Notranjsko-primorske regije 
nismo imeli predstavnikov. Rezultati so bili glede na število treningov na prosto solidni. V 
začetku meseca maja 2019 je bila izvedena tudi prireditev za podelitev diplom in pokalov za 
skupni uspeh. V skupnem seštevku je član društva dosegel skupno 2. mesto, društvo pa je 
zasedlo 10. mesto. 

V letošnji sezoni smo uspešno izpeljali tudi 4 avtobusne izlete na avstrijska smučišča. Vsi izleti 
so bila polno zasedeni, z januarskem izletom pa smo prvič dodobra napolnili dva avtobusa. 
Pozitivno smo okrepili sodelovanje s klubom vrhniških študentov Zakon, medtem ko bi lahko 
sodelovanje z klubom logaških študentov izboljšali.  

ZUTS, ki deluje pod okriljem SD Vrhnika je v sezoni 2018-2019 uspešno izvedel 3 premostitvene 
module za naziv učitelj smučanja 2. stopnje. Prav tako je pridobil nekaj novih učiteljev, ki 
upamo, da bodo postali tudi aktivni člani društva. Več o samem delovanju ZUTS-a pa je 
predstavljeno v poročilu o delovanju, ki je predlagan na 4. točki dnevnega reda.  
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