
 

 

 
 
Preživite zimske počitnice na belih strminah, s svojimi prijatelji. Podajte se novim avanturam in 
novemu smučarskemu znanju naproti.  
Odhodi bodo vsako jutro in Trbovelj, Zagorja , Kisovca in Izlak, vračamo pa se v popoldanskih urah.  
Šport, igre, zabava, druženje z vrstniki, avanture in še ..... 

 
NADALJEVALNI 

Golte , Vogel, Weinebene  26.12.2014 – 30.12.2014 

Odhodi :  

7.15 Trbovlje – parkirišče pri Hoferju 
7.30 Zagorje – parkirišče pri gasilskem domu 
7.40 Kisovec – AP 
7.40 Izlake – AP pri šoli 
Prihodi med 14.30 in 15.00 uro … 
 

Cena : 180 € ali 45 € / dan ( v primeru, da se želite tečaja udeležiti samo kakšen dan ) in vključuje : *učenje 
smučanja v majhnih skupinah, prevoz, pet kosil v restavraciji na smučišču, petdnevno smučarsko vozovnico, 
uporabo vseh pripomočkov in rekvizitov, vse spremljevalne aktivnosti in učitelje z veljavno licenco. 
 

Opomba : V primeru, da pogoji na domačih smučiščih ne bodo ugodni, bomo 5 dnevno smučanje na 

Golteh in Voglu , kombinirali z smučiščem v AUT - Weinebene. Gre za smučišče prijazno družinam in otrokom. 
Cena enodnevnega izleta bo ob zadostnemu številu otrok cca. 60 € / dan. Odhod bo v jutranjih urah ( 6.00 , 
povratek pa ob 18.00 ) Smuča se od 9.00 – 12.00 in od 13.00 – 15.00 , vmes pa je čas za kosilo. Točne 
informacije sledijo po zaključenih prijavah. 

 

ZAČETNI  

Prvine  ali Marela   26.12.2013 – 30.12.2013 
Tečaj je od 10.00 -13.00  
Tečajnike pripeljete na zborno mesto sami.  
 

Cena : 100€ ali 25 € / dan ( v primeru, da se želite tečaja udeležiti samo kakšen dan ) in vključuje :  
*učenje smučanja v majhnih skupinah, petdnevno smučarsko vozovnico, čaj, uporabo vseh pripomočkov in 
rekvizitov, vse    spremljevalne aktivnosti in učitelje z veljavno licenco. 

 
Izkoristite tudi :  

 

SERVIS SMUČI : 
Za pravi užitek in varno smuko po belih strminah je potrebna tudi dobro pripravljena oprema. Izognite se slabi volji in 
poškodbam !  
POSKRBITE ZA SVOJO OPREMO ŠE DANES kajti DOBER SERVIS = VARNA in ZABAVNA SMUKA  
Nudimo vam servis otroških in odraslih smuči !!! 
Informacije : 041 550 883 

 
NAJEM SMUČARSKE OPREME :  
Bi začeli in ne veste ali bo »beli šport« pravi za vas? Pozabite na nakup smučarske opreme in si jo preprosto izposodite. 
V trenutku, ko boste pripravljeni na snežne radosti nas pokličite ali nam pišite in priskrbeli vam bomo opremo, ki bo 
primerna vašemu smučarskemu znanju.  
Informacije : 041 550 883  

BOŽIČNO NOVOLETNI TEČAJI 
SMUČANJA IN DESKANJA 

za OTROKE 

 
 

 

Informacije : skzagorje@gmail.com / 041 550 883 
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