
 
 
 
 

                                 
 

Razpis akcije Šolar na smuči 
 
Vse slovenske osnovne šole vabimo, da se nam pridružite v akciji Šolar na smuči, slovenskemu projektu 

smučarskega ozaveščanja šolskih otrok. Akcija je nastala s ciljem popularizacije smučanja med otroki in v 

lanskem letu ob premierni izvedbi, naletela na zelo pozitiven odziv šol po vsej Sloveniji. V akciji je namreč 

sodelovalo 1954 otrok, ki so se s smučišč vračali z novo življenjsko izkušnjo in iskrami v očeh, predvsem tisti, ki 

so se s tem športom srečali prvič, takšnih pa je bila kar polovica.   

Akcija namreč ponuja enkratno priložnost, da vašim učencem omogočite brezplačen, voden smučarski dan na 

snegu, na enem izmed smučarskih centrov, ki so vključeni v akcijo.   

 

V tej zimi bo akcija namenjena četrtošolcem, v terminu od 9. do 12. februarja, torej pred začetkom šolskih 

zimskih počitnic. V organizacijo akcije so poleg pobudnika in nosilca, smučarskega centra Krvavec (Šola snežnih 

športov Krvavec), vključeni še smučarski centri Rogla (ŠD Alpska šola), Mariborsko Pohorje (SK Branik Maribor) 

in Vogel (Alpinsport). Ostali partnerji pri organizaciji projekta so Smučarska zveza Slovenije – ZUTS in Alpske 

discipline, Zavod za šport Planica in Ministrstvo za notranje zadeve – Policija. Še posebej pa smo ponosni na 

ambasadorja akcije Šolar na smuči, nekdanjega vrhunskega smučarja, Jureta Koširja, ki bo na vsaki lokaciji po 

enkrat aktivno prisoten na snegu.    

 

Organizatorji akcije se v projektu obvezujejo: 

 zagotovitev brezplačnih smučarskih kart za učence in učitelje, 

 zagotovitev demonstratorjev smučanja in učiteljev smučanja za začetne skupine, 

 zagotovitev označevalnih majic za vse otroke v projektu, ki jih otroci dobijo v trajno last, 

 zagotovitev darila in spominka za vsakega udeleženca.   

 

 

Obveznosti s strani šol so: 
 pogoj za sodelovanje šole v okviru akcije »Šolar na smuči« je, da se smučanja udeleži najmanj 90 % otrok iz 

4. razredov vaše šole,   

 organizacija prevoza do smučarskega centra, 

 zagotovitev opreme za vse sodelujoče učence, 

 zagotovitev učiteljev spremljevalcev po normativih in standardih,  

 zagotoviti učitelje športne vzgoje, ki bodo vodili nadaljevalne skupine smučarjev svoje šole.  

 določitev števila smučarjev začetnikov, ki se navedejo ob PRIJAVI. Za slednje bo organizirano poučevanje 

s strani učiteljev smučanja domicilnih klubov, društev oziroma smučarskih šol. 

 šola mora imeti sklenjeno zavarovanje odgovornosti za svojo dejavnost v katero je vključen tudi športni 

dan. 

 



 
 
 
 

                                 
 

Okvirni urnik in vsebina: 

 9.00 - prihod šol na zborno mesto na smučišču - odgovorni spremljevalci oziroma športni pedagogi,  

 9.15 - razporeditev v skupine - odgovorni koordinator centra skupaj z učitelji domicilnih klubov in šol 
smučanja s pomočjo učiteljev športne vzgoje šol  

 9.30 -  prvi del: pregled opreme in začetek organizirane vadbe(prilagajanje na drsenje, vožnja z žičnico … 
intenziteta vadbe glede na sposobnosti otrok) pod vodstvom učiteljev smučanja, 

 11.30 - pavza za čaj, malico 

 12.15 -  drugi del: enostavna postavitev na položnem terenu, ki bi jo vsak otrok presmučal; po možnosti 
večkrat … 

 14.30 – zbor vseh skupin v prireditvenem prostoru, kjer otroci dobijo darilo in spominek, 

 15.00 -  predviden odhod – odgovorni spremljevalci oziroma športni pedagogi. 
 

Prireditve bodo potekale v navedenih terminih in smučiščih: 

lokacija datum kontaktna oseba prireditve Telefon in e-naslov 

SC Krvavec 

9. 2. 2016 
10. 2. 2016 
11. 2. 2016 
12. 2. 2016 

Luka Štumberger 
031 301 250 

luka@jecom.si 

SC Rogla 

9. 2. 2016 
10. 2. 2016 
11. 2. 2016 
12. 2. 2016 

Damjan Prosenak 
041 786 994 

damjan@alpskasola.com 

SC Mariborsko 
Pohorje 

9. 2. 2016 
10. 2. 2016 
11. 2. 2016 
12. 2. 2016 

Iztok Tomšič 
041 708 460 

iztok.tomsic@sk-branik.si 

SC Vogel 

9. 2. 2016 
10. 2. 2016 
11. 2. 2016 
12. 2. 2016 

Monika Soklič 
041 832 076 

monika.soklic@gmail.com 

 

Prijave: 

Število prijav je zaradi omejenih kapacitet smučarskih centrov omejeno na 150 otrok na dan na smučarski 

center. Prijave se zbirajo izključno preko spletne aplikacije ŠŠT - https://app.sport.si/ in se zbirajo do 

zapolnitve kapacitet. Rok za prijavo je 22. 01. 2016. Po zaključenih prijavah bodo prijavljene šole prejele 

nadaljnja navodila, v povezavi z izvedbo akcije.  
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