
 
 

 

 

Razpis akcije Šolar na smuči 2022 – tek na smučeh  
 

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

smučarskega ozaveščanja šolskih otrok. V letošnjem šolskem letu smo za vas pripravili novost in sicer 

smo akcijo razširili z vsebinami teka na smuči. Vsebina je pripravljena in prilagojena starostni skupini 3. 

razreda, s čimer bi radi zimske aktivnosti na prostem in snegu še bolj približali otrokom in jih seznanili 

z gibanjem na snegu.  

 

Predstavitev akcije 

 
V tej zimi bo akcija Šolar na smučeh – tek na smučeh  namenjena tretješolcem, v terminu od 9. do 10. 

februarja 2022. V organizacijo akcije so vključeni nordijski/tekaški centri: Planica  (ND Rateče Planica), 

Pokljuka (ŠD Pokljuka), Bonovec - Medvode (NŠD Medvode) in Rogla (TSK Rogla). Ostali partnerji pri 

organizaciji projekta so Smučarska zveza Slovenije, Zavod za šport RS Planica in Ministrstvo za notranje 

zadeve – Policija. Še posebej smo ponosni na ambasadorja akcije Šolar na smuči, nekdanjo vrhunsko 

tekačico na snegu, Petro Majdič, ki bo na prizoriščih aktivno prisotna na snegu. Pomembno podporo 

akciji daje tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se projektu pridružuje kot častni 

pokrovitelj. 

 

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

tek na smučeh na zabaven in varen način. Na prizoriščih bo v času akcije prisoten tudi Kuža Pazi iz 

Zavarovalnice Triglav, zlatega pokrovitelja akcije Šolar na smuči, ki bo otroke opozarjal na varno in 

obzirno udejstvovanje. Tek na smučeh in učenje teka na smučeh je za vse otroke v projektu Šolar na 

smuči brezplačno. 

Organizatorji akcije se v projektu obvezujejo: 

• zagotovitev brezplačne uporabe prog za sodelujoče, 

• zagotovitev učiteljev teka na smučeh za skupine otrok, 

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

• zagotovitev opreme za najem za sodelujoče učence po simbolični ceni 2,5 EUR/ otroka (smuči, 

smučarski čevlji, palice) najmanj 25 kompletov.  

  



 
 

 

 

Obveznosti s strani šol so: 

 
• organizacija prevoza do smučarskega centra, 

• zagotovitev učiteljev spremljevalcev po normativih in standardih,  

• zagotoviti učitelje, ki bodo aktivno sodelovali skupaj z otroki, 

• 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 v tekaškem centru - odgovorni spremljevalci oziroma športni 

pedagogi,  

9.15 - Razporeditev v dve skupini - odgovorni koordinator centra skupaj z učitelji domicilnih klubov 

in šol teka na smučeh s pomočjo učiteljev športne vzgoje šol,  

9.30 -  prvi del: Spoznavanje opreme in začetek vadbe hoja in tek na smuče (prva skupina) in 

spoznavanje drugih zimskih aktivnosti za drugo skupino (zabavne zimske igre), 

11.00 - Pavza za čaj, malico, 

11.30 -  drugi del: Menjava skupin po programu dela prvega dela, 

13.00 - Zbor vseh skupin v prireditvenem prostoru, kjer otroci dobijo darilo in spominek, 

13.30 -  Predviden odhod – odgovorni spremljevalci oziroma športni pedagogi. 

 

Opomba: Od šol pričakujemo, da prevoze in ostale obveznosti za tisti dan ustrezno prilagodite in ne 

zapuščate akcije predčasno in s tem skrajšujete predvidenega programa za učence. 

 
Prireditve bodo potekale v navedenih terminih in nordijskih centrih: 
 

lokacija datum 
kontaktna oseba 

prireditve 
telefon in e-naslov 

število otrok 

 na dan 

NC Planica 
9. in 10. 

februar 2022 
Jure Žerjav 

041 635 966 

jure.zerjav@nc-planica.si 
50 

NC Pokljuka 
9. in 10. 

februar 2022 
Tim Farčnik 

041 662 412 

tim.farcnik@si-sport.si 
50 

NC Rogla 
9. in 10. 

februar 2022 
Špela Strasser 

041 859 189 

spela.strasser@gmail.com 
50 

NC Bonovec 
9. in 10. 

februar 2022 
Damjan Jenko 

041 282 000 

 damjan.jenko@gmail.com 
50 

mailto:damjan.jenko@gmail.com


 
 

 

 

Prijave: 
 
Število prijav je zaradi omejenih kapacitet človeških virov in zagotavljanja ukrepov zaradi COVID-19 

omejeno na dan na nordijski 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 27. 01. 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. Ob prijavi v spletno aplikacijo vnesite učence (na 

podlagi spodnjih kriterijev) v skupine, ki ustrezajo predznanju smučanja učencev.  

 

Nagovor pokrovitelja akcije Nomago:  

 
Nomago je podjetje z dolgoletno tradicijo opravljanja šolskih in občasnih prevozov. Pomembno nam 

je, da zagotavljamo kvalitetno in varno storitev za svoje naročnike. Naša vozila/avtobusi so najvišjega 

kakovostnega razreda, kar zagotavlja primerno varnost za potnike. Naši šoferji izpolnjujejo vse zahteve 

za opravljanje svojega dela; tako zdravstvene preglede kot profesionalna usposabljanja. Ker želimo biti 

družbeno odgovorno podjetje, se z veseljem pridružimo projektom, kot je »Šolar na smuči«, ker 

verjamemo, da s tem pripomoremo k zdravemu načinu preživljanja prostega časa in nenazadnje vzgoji 

otrok, kar je v teh izrednih časih še toliko bolj pomembno.  

*Veseli bomo, če se boste šole odločile za našo storitev. Za pripravo ponudbe nas kontaktirajte na 

prevozi-lj@nomago.si.  

https://app2.sport.si/
mailto:sst@sport.si
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