
Poročilo upravnega odbora Smučarskega društva Strahovica po posameznih sekcijah 
za obdobje (marec 2019 - marec 2020 – marec 2021)

Spoštovani,

V naslednjih vrsticah predstavljamo naše delo v preteklih dveh športnih sezonah, od marca 2019 do 
marca 2021. Poročili sta združeni zaradi preglednosti. Obe obdobji sta bili posebni, saj bi morali v 
marcu 2020 praznovati 70 letnico in smo za člane pripravljali predstavitev delovanja na OZ nekoliko 
bolj doživeto, v video materialu. Leto 2020 in 2021 pa sta bili dodatno zaznamovani z razmerami 
COVID-a. Naše delovanje je bilo zato precej okrnjeno,  na le nujne aktivnosti.

Alpska sekcija

Obdobje marec 2019 -2020

 13. smučarski sejem v OŠ Vodice, ki je bil izveden v zadnjem vikendu v novembru.
o V cenitev smo sprejeli 943 kosov smučarske opreme in jih prodali skoraj polovico.
o Promovirali smo tečaje alpskega smučanja za tekočo sezono.

 Predsezonski licenčni seminar za naše učitelje smučanja smo izvedli pred zimsko sezono.
o Smučarsko znanje si je na Krvavcu obnovilo 8 učiteljev.

 Smučarskega tečaja v času božično novoletnih počitnic na Krvavcu se je udeležilo 53 otrok.
o Na 4 dnevnem tečaju je 6 učiteljev skrbelo za tečajnike, 4 spremljevalci pa za 

dodatno varnost in pomoč.

 Zimovanje v Planici, ki je potekalo prvi vikend v januarju, se je udeležilo 21 Strahovčanov.
o Bili smo aktivni, smučali smo v bližnjem  Nassfeldu in na Višarjah ter uživali na krajših 

pohodih v dolini pod Poncami.

 16. Veleslaloma za pokal Občine Vodice na Krvavcu smo se udeležili na slovenski kulturni 
praznik.

o Nastopali smo z dvema ekipama.
o Naša izkušenost in zavzetost do tega športa sta nas pripeljali do odličnih rezultatov. 

Zasedli smo kar nekaj stopničk, ekipno pa 2. in 5. mesto. 

 Smučarski tečaj v času zimskih počitnic smo izvedli v Kranjski gori.
o Na 4 dnevnem tečaju so 4-je učitelji skrbeli za 29 tečajnikov, 2 spremljevalca in 

Monika pa za dodatno varnost in pomoč.

 32. Memorial Janeza Seršena je bil izveden na prelep sončen dan.
o Memorial smo organizirali 8. marca, udeležilo se ga 40 smučarjev.

Obdobje marec 2020 -2021

Zaradi vsesplošne prepovedi druženja vseh načrtovanih aktivnosti nismo mogli izvesti. Odpadli so 
smučarski sejem, predsezonski seminar za učitelje smučanja, smučarski tečaj med božično 
novoletnimi počitnicami, zimovanje v Planici, občinski veleslalom in smučarski tečaj med zimskimi 
počitnicami. Vse pa kaže na nadaljevanje izrednega stanja, ob katerem bomo letos preskočili tudi 33. 
Memorial Janeza Sršena.



Balinarska sekcija

Obdobje marec 2019 -2020

Naša balinarska sekcija ima v primerjavi z  ostalimi najbolj tekmovalni značaj. Tudi v pretekli sezoni 
smo tekmovali v II. Ligi Območne balinarske zveze Ljubljana, kjer je prijavljenih 10 ekip. Redno 
nastopamo v ligaškem delu in se udeležujemo ostalih tekmovanj (enojke, dvojke, pokalno 
tekmovanje …), ki jih pripravlja omenjena zveza. 

 Udeležba na turnirjih Mengeš, Budničar in Tabor, kjer smo dosegli 2. mesto.
 Izvedba turnirja a pokal Občine Vodice,  skupaj z  Balinarskim klubom KUBU iz Vodic;  na tem 

turnirju smo zmagali.
 Redna priprava in vzdrževanje domačih balinišč,  v obdobju od aprila do oktobra poleg 

tekem  izvajamo treninge s Strahovško ekipo in ekipo DU Bukovica - Šinkov Turn.

Za ligaška tekmovanje potrebujemo minimalno 5 igralcev, za turnirska pa 3-4, odvisno od načina 
tekmovanja. Trenutno imamo na razpolago 10 igralcev, ki tudi pozimi ne počivajo, nekaj jih trenira v 
okviru tako imenovanih zimskih lig  dvoranah v Ljubljani.

Letošnja balinarska sezona je posebna tudi zato, ker jo je pozlatila medalja Aleša Borčnika  v 
štafetnem zbijanju na SP v Turčiji, za katero mu ponovno izrekamo iskrene čestitke in mu želimo 
podobnih uspehov tudi v nadaljevanju svoje kariere.

Obdobje marec 2020 -2021

Pri balinarjih izpostavimo, da je to panoga, ki je ob spomladanskem zaprtju v drugem delu sezone 
skoraj v celoti izvedla svoj letni program. Sezono 2019/20 smo med desetimi ekipami zaključili na 
prvem mestu. Na vodilnem prvem mestu pa smo tudi v sezoni 2020/21. Po devetih odigranih krogih 
tekmovanja smo v oktobru 2020 prekinili tekmovanja, katerega nadaljevanje (upajmo) sledi v aprilu 
2021.

 Udeležili smo se državnega prvenstva dvojk (v Postojni) in tekmovanja za pokal BZS (drugo 
kolo), sodelovali smo na balinarskem turnirju za pokal Občine Vodice (september 2020 – 2. 
mesto).

 Redna priprava in vzdrževanje domačih balinišč,  kjer poleg tekem  izvajamo treninge s 
Strahovško ekipo in ekipo DU Bukovica - Šinkov Turn.

Tekaška sekcija

Obdobje marec 2019 -2020

 38. Gozdni tek po Rašici je bil odlično obiskan.
o Na treh progah je teklo skoraj 100 deklic in dečkov, v članskih kategorijah pa se je 

pomerilo 65 tekmovalk in tekmovalcev.
o Izveden tudi promocijski tek (najmlajši tekač 4 leta).
o Gozdni tek je bil letos že četrtič vključen v Junijski tekaški (Gozdni tek po Rašici, 

Rekord Šmarne gore, Franetov memorial v Šentvidu in Ga-Raš tek na Rašico iz 
Gameljn).

o Na vseh razdaljah nastopilo 20 tekačev SD Strahovica.
o Za izvedbo celotne prireditve potrebovali preko 40 članov društva.



 38. Memorial Franca Seška smo izvedli na prvo oktobrsko nedeljo.
o Memorial je bil namenjen resnem treningu tekačev.
o Skupna udeležba 25. tekačev in pohodnikov.

Zaradi pomanjkanja snega tradicionalna tekaška proga v Šinkovem Turnu ni obratovala, posamezni 
smučarji tekači pa so se rekreirali v Medvodah (ŠRC Bonovec), na Pokljuki in v Planici. 

Naši tekači so se udeleževali najbolj odmevnih tekaških prireditev (Teku trojk ob žici okupirane 
Ljubljane, Ljubljanski maraton, Mali Kraški maraton, Istrski maraton, Maraton treh src in Dunajskega 
maratona).

Naši najaktivnejši tekači so Janez Šijanec, Boštjan Jenko, Rok Zalokar, Miha Kimovec in Bojan Trojar. 
Slednji dosega vidne rezultate tudi v smučarskem teku.

Obdobje marec 2020 -2021

Tekmovalno leto 2020 nam ni bili pisano na kožo zaradi množičnih odpovedi tekaških prireditev, 
zaradi ukrepov za zajezitev COVID. Odpovedani so bili 39. Gozdni tek po Rašici, Seškov memorial (tek 
in pohod na Krvavec) ter Kristanov memoriala (tekmovanje v smučarskem teku).

Omenimo pa naj, da je naš član Bojan Trojar na 23. Svetovnem prvenstvu v zimskem triatlonu v 
Andori v kategoriji 60 do 64 dosegel tretje mesto s tem ponovil dosežek s SP v letih 2018 in 2019 in še 
tretjič osvojil bronasto medaljo.

Kolesarska sekcija

Obdobje marec 2019 -2020

 6. sejem rabljene kolesarske in rolerske opreme smo izvedli v nedeljo, 7.4. 2019.
o Ekipa 20-tih prostovoljcev je skrbela za vse obiskovalce (cca 200 ljudi).

 Kronometer na Rašico, ki je bil izveden 14.9.2019 z ekipo 30 Strahovčanov.
o Udeležba 37 tekmovalcev .
o Najhitrejši tekmovalec je progo premagal v manj kot 14 minutah.

 Kolesarjenje okoli Šmarne gore, otvoritev športnega dela sezone, 26.5.2019.
o 24 udeležencev z zaključnim piknikom.

 Sodelovanje pri izvedbi Družinskega Maratona Franja.
o Sodelovali smo kot redarji in usmerjali udeležence na progi in gledalce.
o Sodelovali smo z ekipo 15-ih prostovoljcev.

 Kolesarski izleti, kot popestritev delovanja.
o Izlet na Črnivec, 10 udeležencev.
o Izlet po alpski cesti proti Grossglocknerju. Ekipa s kolesi (16 km in s 10 % naklonom), 

drugi pa so vrh obiskali v sklopu dnevnega izleta z avtobusom. Skupaj nas je bilo 35.

Obdobje marec 2020 -2021

Zaradi že znanih izrednih razmer smo v letu 2020 uspeli izvesti le en dogodek, in sicer kolesarski izlet 
v juniju. Ta izlet je delno je nadomestil kolesarjenje okrog Šmarne gore, ki predstavlja tradicionalno 
majsko aktivnost za otvoritev kolesarske sezone. Kolesarski sejem in Kronometer na Rašico pa sta bila 
odpovedana.



Med sezono smo individualno kolesarili, pohvalimo se lahko z uspehom Andreja Vertačnika, ki je v 
svoji kategoriji na jesenskem Maratonu Franja zasedel 31. mesto.
Igre z žogo

Obdobje marec 2019 -2020

 Redna vadba nogometa in odbojke v OŠ Vodice je potekala vsak ponedeljek od novembra 
do marca od 19. – 22. ure.

Tudi naše novo igrišče je  dobro obiskano, saj se tu v poletnih mesecih zvrsti mnogo manjših skupinic, 
ki igrajo nogomet in košarko ter se v senci krošenj razgibajo na naših športnih površinah in športnih 
rekvizitih.

Obdobje marec 2020 -2021
Sezona iger z žogo je bila dobro načrtovana. Na žalost pa smo morali redno vadbo v telovadnici 
prekiniti v začetku marca 2020. Ostala rekreacija in dejavnosti potekajo individualno, predvsem smo 
veseli, da se na naših športnih igriščih zadržujejo mladi in jih koristijo za različne igre z žogami.

Gorništvo in pohodništvo

Obdobje marec 2019 -2020

V letu 2019 sta bila realizirana 2 pohodniška izleta in Jesenski izlet SD Strahovica. 

 Memorial Franca Seška smo izvedli 6.10.2019.
o Tekači (3) so izvedli težji trening, pohodniki pa so se podali na različne krajše ture 

po Krvavcu.
o Vseh udeležencev skupaj je bilo 25.

 Nočna pohod ob polni luni.
o Na Smleški grad smo izvedli 10.1.2020, 4 udeleženci.
o Na Šmarno goro pa 28.2.2020, 6 udeležencev.

 Jesenski izlet Strahovice na Gorenjsko smo izvedli 19.10.2019.
o Vseh udeležencev 48.
o Pot nas je vodila v Lesce, kjer delajo čokolado Gorenjko, v Radovljico k čebelam, v 

Begunje, kjer je tovarna Elan, in na koncu še k Avsenikom.
Pohod na Zavetišče v Hudičevem borštu je odpadel zaradi premajhnega števila pohodnikov. 

Obdobje marec 2020 -2021

V poletnih mesecih je bil planiran izlet na Porezen (iz Davče), v jesenskem delu pa v okviru Memoriala 
Franca Seška pohod po Krvavcu. V oktobru smo planirali tudi Jesenski izlet SD Strahovica z zanimivim 
programom obiska Luke Koper in ogleda naravnega rezervata Škocjanski zatok, vendar so aktivnosti 
zaradi epidemije COVID odpovedane. Upamo, da jih izvedemo v naslednji sezoni in izkoristimo delo, 
ki je bilo vloženo v pripravo in izvedbo programa.



Potapljaška sekcija

Obdobje marec 2019 -2020

V potapljaški sekciji se povezujemo z drugimi klubi (Norik Sub, DS Kostrena in Funny Divers) 

 Potapljaški izleti, ki smo jih organizirali so bili zanimivi predvsem za mlade potapljače.
o Potapljanje v Fiesi z OWD (Open water diver) tečaj v Piranu, marec 2019.
o Večdnevno potapljanje v Sv. Marini in Kavranu.
o Krajše taborjenje na Kostanjevico na Krki.
o Tedensko potapljanje v Rdečem morje, Hurgada, september 2019.

Naša aktivnost je bila v pretekli sezoni nekoliko manjša, se pa aktivno udeležujejo ostalih dejavnosti 
društva. 

Obdobje marec 2020 -2021

Tudi delovanje potapljaške sekcije je bilo v preteklem obdobju okrnjeno zaradi predvidenih 
zdravstvenih ukrepov. Nekaj potopov pa smo vseeno uspeli realizirati.

V mesecu juliju smo uspešno opravili dva potopa v Fiesi, kjer smo obiskali potopljeno jadrnico ter 
morski živež. Glede na naš plan je odpadel potapljaški tabor na Kostanjevici na Krki, spust po reki Krki 
ter organizirano potapljanje v Rdečem morju. Do umiritve stanja v zvezi s COVID pa načrtujemo nove 
zanimive aktivnosti.

Ostale aktivnosti

Obdobje marec 2019 -2020 in marec 2020 -2021

 Skrbimo za čisto in urejeno okolje. Zato smo se tudi v letu 2019 udeležili čistilne akcije naše 
občine. V letu 2020 pa smo zaradi odpovedi čistilne akcije čistili okolico našega društva.

 V okviru rednega vzdrževanja smo v vsaki sezoni izvedli dve delovni akciji, spomladansko in 
jesensko, kot pripravo Športnega središča Strahovica na prihajajočo sezono.

 V letu 2019 smo tradicionalno sodelovali smo pri organizaciji Piknika 3. društev, s PGD Šinkov 
Turn ter Lovsko družino Vodice. Na žalost pa je ta dogodek v letu 2020 odpadel.

 V poletnem času smo v okviru počitniških kratkočasnic 2019 sodelovali in za otroke pripravili 
delavnico balinanja, ki jo je izvedel naš balinarski as Aleš Borčnik.

 Leto 2019/2020 pa je bilo za društvo posebno, saj smo praznovali 70 let delovanja našega 
društva. Za praznovanje smo pripravljali slavnostno sejo v okviru občnega zbora Zaradi 
epidemiološke situacije pa smo se odločili izvesti po končani COVID krizi.

o Ključni povezovalni element preteklosti in sedanjosti pa bi bil tudi novi zbornik ob 70 
letnici društva, Zbornik je ekipa Strahovica zaradi obsežnosti, zbiranja gradiv, 
oblikovanja, urejanja in tiska pisala skoraj leto dni. Za odličen izdelek na katerega 
smo in bomo še dolgo ponosni, mi in naše naslednje generacije, se jim iskreno 
zahvaljujemo.



Ostalo 

Obdobje marec 2019 -2020 in marec 2020 -2021

 Upravni odbor v obdobju 2019/2020 obdobju 8 rednih sej, prisotnost na sejah je dobra, 
razprava pa kakovostna. V sezoni 2020/2021 pa smo imeli na 6 rednih. Dve seji smo izvedli 
ON-line, prisotnost pa je bila nekoliko manjša.

 Skrbeli smo za svoje zemljišče in objekte. Za vestno delo in skrb za naš dom oz. ves objekt  se 
posebej zahvaljujem aktualnemu gospodarju in vsem članom, ki pri tem pomagajo.

o V sezoni 2019/2020 smo prenovili notranjost koče, kupili nov hladilnik in izboljšali 
prezračevanje koče in posodobili ogrevanje. Poskrbeli smo za odstranitev podrtega in 
nevarnega drevja v okolici in sanirali kovinske ograje in podporne zidove.

o V sezoni 2020/21 smo opravili sanacijo brežine na Z delu parcele, uredili smo 
»muldo« ter postavili leseno ograjo na istem delu parcele, ki je lična ter funkcionalna. 
Opravili pa smo še nekaj manjših vzdrževalnih del. 

 S pomočjo občine Vodice smo v sezoni 2019/2020 na naši lokaciji postavili še veliko igralno 
površino, plezalno vrvno piramido in fiksno stojalo in orodje, ki je vedno na voljo za hiter 
servis kolesa.

 V pretekli sezoni smo začeli z izdelavo modernejše spletne strani, ki jo končujemo letos.
 Letos pa smo sodelovali s predlogi za dopolnitev OPN Vodice, mikrolokacija Športnega 

središča Strahovica, kjer smo občini Vodice in izvajalcem predložili nekaj idej, kako bi lokacija 
s širšo okolico urejena v dolgoročni prihodnosti.

Splošna ocena delovanja društva

Društvo je v preteklem letu delovalo dobro in kakovostno, kar se vidi iz samega poslovanja, kot tudi 
izvedbi dogodkov. Delo po sekcijah se opravlja vestno, naše društvo pa je vse bolj prepoznavno. 
Odlično sodelujemo z ostalimi društvi, sledimo svojemu poslanstvu in pred sabo jasno vidimo svoj cilj. 

Za odlično sodelovanje pa se v imenu upravnega odbora zahvaljujem:
- vsem članom društva, ki ste kakor koli sodelovali pri realizaciji navedenega, še posebno 

tistim, ki ste s svojim posebnim znanjem, sposobnostjo in zvezami prispevali levji delež k 
realizaciji zahtevnejših nalog,

- Občini Vodice, ki ima vedno posluh za naše projekte in nam izdatno pomaga pri razvoju 
Športnega središča Strahovica,

-  Prostovoljnemu gasilskemu društvu Šinkov Turn, Osnovni šoli Vodice, Lovski družini 
Vodice, Društvu upokojencev Bukovica - Šinkov Turn, Turističnemu društvu Vodice, 
Občinski organizaciji Zvezi združenja borcev  Vodice in drugim društvom v občini in izven 
nje,

- vsem sponzorjem in donatorjem, še posebej tistim, ki ste tudi člani društva, ki ste 
materialno ali kakor koli drugače bistveno prispevali k realizaciji naših programov v 
preteklem obdobju,

- Bergantovim iz Šinkovega Turna za velikodušnost pri uporabi zemljišča, kljub temu, da 
Griča zaradi mile zime nismo koristili,

- Cenetu pa za razumevanje  pri reševanju mejnih vprašanj. Seveda pa si želimo, da bi nam 
še naprej pomagal pri širjenju prostorske lokacije doma Strahovice, da postane Športno 
središče Strahovica, na katerega bomo vsi ponosni.

- Hvala celotni ekipi, ki ji pomagala pri pripravi tega izjemnega dogodka, praznovanju naše 
70 letnice ob izvedbi občnega zbora.



Dragi Strahovčani, hvala, da pišete odmevno in odlično zgodbo našega društva. Hvala vam, ki gradite 
velik in barvit mozaik Smučarskega društva Strahovice. 


