
 

 
RAZPIS DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V  

SMUČANJU ZA OŠPP 
 
Aktualen, nedavno zaključen največji športni dogodek na svetu je pokazal, da smo Slovenci 
brezkompromisno velika smučarska nacija. Prav je, da s čarom olimpijskih iger in uspehi slovenskih zimskih 
športnikov seznanjamo učence in jih na ta način navdihujemo za zimske športne aktivnosti. Ta izjemen 
sentiment je zagotovo priložnost, da v kar se da velikem številu učence (in tudi mentorje) spodbudi k 
udeležbi na državnem tekmovanju v smučanju. 
 
Državno tekmovanje v smučanju bo v organizaciji OŠ Pod goro oziroma podružnične šole V parku potekalo v 
ponedeljek 21. 3. 2022 na Rogli. Tekmujejo lahko učenci in učenke letnik 2006 in mlajši, ki so redno 
vpisani v šolo s prilagojenim programom. Poleg posameznikov tekmujejo tudi ekipe, ki so sestavljene iz 
treh tekmovalcev (vsaj ena učenka oziroma učenec). Ekipni rezultat bo seštevek rezultatov treh najboljših 
posameznikov (vsaj ena učenka oziroma učenec). Tekmovanje se bo odvijalo v dveh vožnjah, proga pa bo 
postavljena na spodnjem delu Mašinžage. V primeru ugodnih razmer bomo izvedli tudi tekmovanje med 
mentorji. 
 
Šole morajo prijaviti svoje učence in učenke na tekmovanje (obrazec 2) na elektronski naslov 
rok.hajd@podgoro.si . Rok za prijavo je četrtek,  17. 3. 2020.  
 
Smučarske karte mentorji z naročilnico ali gotovino vzamejo na blagajni smučišč Rogla (zgornja postaja 
smučišča Planja), cena smučarske karte pa je 14,50 € (plačati je potrebno tudi kavcijo, skupaj je to 17,50 €, 
ob vračilu karte pa dobite kavcijo 3 € nazaj). Za tekmovalce so obvezne smučarske čelade. Šole morajo 
poskrbeti, da so vsi udeleženci tekmovanja zavarovani. 
 
Najboljši trije v vseh kategorijah prejmejo medalje, najboljše tri ekipe pa prejmejo pokale. Vse nagrade 
prispeva Zavod za šport RS Planica. 
 
Podrobnejše informacije bodo prijavljene šole dobile po e-pošti v tehničnem biltenu. Informacije lahko 
dobite pri vodji tekmovanja (Rok Hajd, tel.: 040 932 023 ali e-pošta rok.hajd@podgoro.si 
Slovenske Konjice, 24. 2. 2022 
 
 

Vodja tekmovanja:         Ravnateljica: 
Rok Hajd          Darja Ravnik 
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