
  

                                 
 

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

na smuči, ki je nastala na pobudo Združenja slovenskih žičničarjev in 

Smučarske zveze Slovenije. Osnovni namen akcije je na sneg privabiti 

čim več otrok, mladih, starejših, skratka vseh. V letošnji zimi se bomo za 

osnovnošolce 5. razredov še posebej potrudili in jim omogočili možnost 

brezplačnega smučanja na enem bližnjih slovenskih smučišč. Projekt, v 

katerem sodelujejo Smučarska zveza Slovenije, Združenje slovenskih žičničarjev – GIZ, Olimpijski komite 

Slovenije in Zavod za šport RS Planica, smo poimenovali »Šolar na smuči«, ciljna skupina, s katero želimo 

preživeti dan na snegu pa so učenci 5. razredov. V ta namen bomo partnerji projekta vsem učencem 5. 

razredov poleg brezplačnih smučarskih kart zagotovili tudi ustrezno strokovno podporo učiteljev 

smučanja. Ti so za to akcijo pripravili poseben program učenja smučanja, da bo učencem prvi stik z 

alpskim smučanjem za vedno ostal v lepem spominu in da se bodo v prihodnje znova vračali na sneg.  

 

Obveznosti s strani organizatorjev so: 

 zagotovitev brezplačnih smučarskih kart za učence, 

 zagotovitev demonstratorjev smučanja in učiteljev smučanja za začetne in nadaljevalne 

skupine. 

Obveznosti s strani šol so: 

 pogoj za sodelovanje šole v okviru akcije »Šolar na smuči« je, da se smučanja udeleži 90% otrok 

5. razredov vaše šole, pri čemer so seveda dobrodošli vsi petošolci - tako smučarji kot 

predvsem tisti, ki se še niso imeli možnosti spoznati s smučanjem,   

 organizacija prevoza do smučarskega centra, 

 zagotovitev opreme za vse sodelujoče učence, 

 zagotovitev učiteljev spremljevalcev po normativih in standardih,  

 v primeru večjega števila prijavljenih šol, bo morala šola zagotoviti tudi učitelje športne vzgoje, 

ki bodo vodili nadaljevalne skupine smučarjev svoje šole. Glede tega bo šola obveščena po 

zbranih prijavah v prvi polovici decembra,  

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

poučevanje s strani učiteljev smučanja domicilnih klubov in društev, 

 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 športni pedagogi),  

 9.15 - na podlagi pričakovanega števila po prihodu na zborno mesto sledi razporeditev v 
skupine (odgovorni demonstratorji skupaj z učitelji domicilnih klubov in šol smučanja + 
dodatno učitelji športne vzgoje po potrebi),  

 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 - odmor za čaj, malico 

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

 15.00 -  po vadbi zbor na zbornem mestu in odhod – odgovorni športni pedagogi. 



  

                                 
 

 

Prireditve bodo potekale v navedenih terminih in smučiščih: 

lokacija  datum prireditev je namenjena 
šolam s področnih centrov 

kontaktna oseba 
prireditve 

Tel in e-naslov 

SC Mariborsko 
Pohorje 

19.1.2015 
PC Maribor, PC Koroška, PC 

Podravje in PC Pomurje 
Iztok Tomšič iztok.tomsic@sk-branik.si 

SC Rogla 20.1.2015 
PC Velenje, PC Celje, PC 

Posavje in PC Zasavje 
Damjan Prosenjak damjan@alpskasola.com 

SC Cerkno 21.1.2015 

PC Obala, PC Goriška, PC 
Notranjska in PC Gorenjska 
(Poljanska in Selška dolina, 

Škofja Loka) 

SD Novinar info@novinar-drustvo.si 

SC Krvavec 22.1.2015 

PC Domžale, PC Grosuplje, 

PC Gorenjska (Kranj z 

okolico) in PC Dolenjska 

Mojca Prelovšek mojca.prelovsek@asktriglav.si 

SC Kranjska 
Gora 

23.1.2015 
PC Gorenjska, PC Ljubljana in 

rezervna lokacija za ostale 
področne centre 

Anja Kolenc 
kolenc@ask-kg.com 

 

OPOZORILO: V primeru slabega vremena se posamezna prireditev prestavi za teden dni. Šole bodo o 

prestavitvi termina posamezne prireditve seznanjene vsaj 3 dni pred načrtovanim terminom na 

elektronski naslov kontaktne osebe (oseba, ki bo opravila prijavo v aplikaciji ŠŠT). 

 

Prijave: 

Število prijav je omejeno zaradi omejenih kapacitet smučarskih centrov. Prijave se zbirajo izključno 

preko spletne aplikacije ŠŠT - https://app.sport.si/ in se zbirajo do zapolnitve kapacitet. Termin in 

lokacija prireditve sta za šole določene, na podlagi Področnih centrov pri ZŠRS Planica in ju ni mogoče 

menjati. Rok za prijavo je 15. 12. 2014. Po zaključenih prijavah bodo prijavljene šole prejele nadaljnja 

navodila, v povezavi z izvedbo na posameznem smučišču.  
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