
 

Razpis akcije Šolar na smuči 2023 – alpsko 
smučanje in deskanje na snegu   
 

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

projektu smučarskega ozaveščanja šolskih otrok. 

Predstavitev akcije 

Akcija je nastala s ciljem popularizacije smučanja med otroki in vsako leto doseže zelo pozitiven odziv šol po 

vsej Sloveniji. V akciji vsako leto sodeluje več kot 3000 otrok, ki se s smučišč vračajo z novo življenjsko izkušnjo 

in iskrami v očeh, predvsem tisti, ki so se s tem športom srečali prvič, takšnih pa je 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 letošnjem šolskem letu smo za vas pripravili novost in sicer smo akcijo razširili z vsebinami deskanja na 

snegu. Vsebina je pripravljena in prilagojena starostni skupini 4. razreda, s čimer bi radi zimske aktivnosti na 

prostem in snegu še bolj približali otrokom in jih seznanili z gibanjem na snegu. 

V tej zimi bo akcija Šolar na smučeh – alpsko smučanje in deskanje na snegu namenjena četrtošolcem, v 

terminu od 16. do 20. januarja 2023. V organizacijo akcije so vključeni smučarski centri: Mariborsko Pohorje 

(izvajalec ASK Branik), Cerkno (izvajalec SD Novinar), Rogla (izvajalec ŠD Alpska šola), Gače (izvajalec SD 

Krka Rog), Kope (izvajalec ŠD Nitro) in Stari vrh (izvajalec SK Alpetour). Ostali partnerji pri organizaciji projekta 

smo Smučarska zveza Slovenije, Zavod za šport RS Planica in Ministrstvo za notranje zadeve – Policija. Še 

posebej smo ponosni na ambasadorja akcije Šolar na smuči, nekdanjega vrhunskega smučarja, Jureta Koširja, 

ki bo na prizoriščih aktivno prisoten na snegu.  

S projektom želimo vlagati v znanje ter skupaj s šolami, društvi in tekaškimi centri otrokom približati smučanje 

na zabaven in varen način. Šolarjem se bo na prizoriščih pridružila tudi maskota Zavarovalnice Triglva, ki je 

zlati pokrovitelj akcije Šolar na smučeh. Kuža Pazi Pazi bo otroke opozarjal na varno in obzirno udejstvovanje. 

Smučanje in učenje smučanja je za vse otroke v projektu Šolar na smuči brezplačno. 

Organizatorji akcije se v projektu obvezujejo: 

• zagotovitev brezplačnih smučarskih vozovnic za učenje in učitelje, 

• zagotovitev učiteljev smučanja in deskanja za začetne skupine, 

• zagotovitev pozornih daril pokroviteljev za vse otroke v projektu, ki jih otroci dobijo v trajno last.   



 

Obveznosti s strani šol so: 

• Pogoj za sodelovanje šole v okviru akcije »Šolar na smuči« je, da se smučanja in deskanja udeleži najmanj 

90 % otrok iz četrtih razredov vaše šole,   

• organizacija prevoza do smučarskega centra, 

• zagotovitev opreme za vse sodelujoče učence (nekaj kosov opreme je možno najeti v vsakem centru po 

simbolični ceni 8 EUR/komplet (smuči/snežne deske, smučarski čevlji, palice in čelada) – OBVEZNO 

PRAVOČASNO kontaktirajte koordinatorja akcije v posameznem centru!), 

• zagotovitev učiteljev spremljevalcev po normativih in standardih,  

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

• 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 zbirno 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 in deskanja 

11.30 Pavza za čaj, malico (v lastni izvedbi) 

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 

 

Opomba: Vse aktivnosti se izvajajo do 15.00 ure. Pričakujemo, da prevoze in ostale obveznosti za tisti dan 

ustrezno prilagodite in ne zapuščate akcije predčasno in s tem skrajšujete predviden program učencem. 

 

  



 

Prireditve bodo potekale v navedenih terminih in smučiščih: 

lokacija datum 
kontaktna oseba 

prireditve 
telefon in e-naslov 

število otrok 
na dan 

Mariborsko 
pohorje 

16. – 20.  
januar 2023 

Gregor Lednik 
 

gregor.lednik@ask-branik.si 
100 

Rogla 
16. – 20.  

januar 2023 
Damjan Prosenak 

041 786 994 

damjan@alpskasola.com 
100 

Cerkno 
16. – 20.  

januar 2023 
Luka Sekula 

031 780 111 

solarnasmuci@novinar-drustvo.si 
80 

Stari vrh 
16. – 20.  

januar 2023 
Klemen Oman  

070 579 799, 
klemenomansp@gmail.com 

50 

Gače 
16. – 20.  

januar 2023 
Tjaša Stankovič 

040 168 585 

tjasa@stankovic.si   
80 

Kope 
16. januar 

2023 
Uroš Rupreht 

031 800 951 
uros.rupreht@gmail.com 

50 

 

Prijave 

Število prijav je zaradi omejenih kapacitet človeških virov omejeno na dan na smučarski center (tabela zgoraj). 

Prijave se zbirajo izključno preko spletne aplikacije ŠŠT - https://app2.sport.si/ in se zbirajo do zapolnitve 

prostih mest.  

Rok za prijavo je 23. 12. 2022.   

Po zaključenih prijavah bodo prijavljene šole prejele nadaljnja navodila, v povezavi z izvedbo akcije. V primeru 

težav pri prijavi se obrnite na sst@sport.si.  

 

Hvala in lep pozdrav. 
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