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Izvajamo igre, s katerimi se 

otroku :  

 - omogoča, da doživi občutek 

uspeha in dogodivščin, 

- razvija vztrajnost in disciplina v  

prijateljskem vzdušju, 

- poveča skupinski duh in 

motivacija, 

- razvija zaupanje in podporo v 

skupini, 

- poveča samozaupanje, 

- ustvari veselje, zabavo in smeh, 

- razvije in poveča vzdržljivost in 

fizično kondicijo ter izboljša odnos 

do okolja . 

Pri telovadbi otroci predvsem skozi 

igro spoznavajo različne zvrsti 

športa. Obenem se s telovadbo 

razvija osnovna motorika 

(koordinacija, agilnost, spretnost, 

hitrost, ravnotežje, koordinacija...), 

prilagojena otrokovi starosti, kar 

vpliva na nadaljnji psihofizični 

razvoj otroka … 



KORISTI 

GIBANJA 

za otroke  

in mladostnike  

samozavest 

mišice 

sklepi, kosti 

zdravje 

telesna teža 

koncentracija, 

spomin, učenje 

splošno počutje 

motorične 

sposobnosti 

krepitev imunskega 

sistema  

odločnost,

disciplina 

samopodoba samostojnos

t 

* pomembno, da ima otrok spodbudno okolje in čim več priložnosti za gibanje 

* če tega ni – lahko nastopijo težave v nadaljnjem motoričnem razvoju 

* gibanje jim pomeni dejavnost, ki prinaša zdravje, zabavo, druženje, veselje, sprostitev in dobro počutje.  

 *zelo pogosto je gibanje tudi dejavnost, s katero preženejo dolgčas oziroma koristno zapolnijo prosti čas. 

 



 

  Informacije : 
www.sk-zagorje.si 

skzagorje@gmail.com  

 041 550 883  



Božičkov tečaj 

24.12.2016 

Božično-novoletni 
tečaj 

    26.12. - 30.12.2016  
 

Vikend tečaji 

Januar, Februar, 
Marec 

Počitniški tečaj 

27.2. - 3.3.2017 

  Vikend izleti 

21.1. -22.1.2017 

24.3. – 25.3.2017 



MINI SMUČARSKI PAKET 
* Vadba v telovadnici, naravi  1x tedensko 

     *  6 x smučarski izlet 
 Članarina paketa znaša 245 €  in je plačljiva 

 v 4 mesečnih obrokih.    
  
 

MAXI SMUČARSKI PAKET 
 *  Vadba v telovadnici, naravi  1x tedensko 

* 10 x smučarski izlet 
Članarina paketa znaša 335 € in je plačljiva 

 v 5 mesečnih obrokih.    

MULTI SMUČARSKI PAKET 
 * Vadba v telovadnici, naravi  1x tedensko 

 *  20 x smučarski izlet 
Članarina paketa znaša  520 € in je plačljiva 

v 6 mesečnih obrokih.        

  

INTENZIVNA CELOLETNA  
ŠOLA SMUČANJA 

* Vadba v telovadnici, naravi 1 - 2x tedensko 
• 30 treningov na snegu  

(ob vikendih,med tednom, na ledenikih …)  
            *  Otroška tekmovanja  

(Zmajčkov Pokal, Pokal Krvavec, Zlata Lisička) 
*   Poletne aktivnosti  

Članarina paketa znaša 720 €  in je plačljiva v  
6 mesečnih obrokih.        
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Vsi programi potekajo od oktobra do aprila .  

 
PAKETI NE VKLJUČUJEJO : 

- Smučarske vozovnice    

- Nastanitve 

- Prehrane  

DODATNE UGODNOSTI  ZA ČLANE :  

-  Ugodnejši nakup smučarske opreme 

-  Ugodnejši nakup smučarske vozovnice 

-  Popusti na Počitniške tečaje   

-  Popusti na dodatne klubske aktivnosti   











Nekateri naši sedanji in bivši tekmovalci: 
Nina Žnidar, Pia Zupan, Neva Taškar, Anja 
Žibert, Gašper Kranjc, Anže Vračevič, Lovro 
Kmet, Kaja Klančišar, Tadeja Pintar, Sara 
Poropatič, Saša Milanovič, Dominik Kranjc, 
Žan Hribar, Katja Murnc, Anja Žibert, itd. 

 









2.11.2016 



PRIJAVE in INFORMACIJE :     
skzagorje@gmail.com 

041 550 883  

      

4 x NZ v hotelu 3* , 3 dni sm. vozovnica,  
Dobrodošlico , vstop v fitnes in wellness center  

Doplačilo :  prevoz ( cena odvisna od št. oseb ) 

                                                                                                                      

Livigno se nahaja v ozki dolini 1.815 m nad morjem in kar zagotavlja dobro smučarijo tudi spomladi. Ne slovi 

pa samo po dobri smuki, temveč tudi po tem, da je DUTY FREE območje ( oproščeno davka) , kar se pozna 

na cenah , ki so znatno nižje kot pri nas .  



* ORGANIZACIJA TEKMOVANJ  

* ORGANIZACIJA SMUČARSKIH IZLETOV  

• ZIMSKI TEAM BUILDING ( zimski duatlon, igre brez meja, sankanje, tek na 

smučeh …) 

 Programe organiziramo tudi po vaših željah ...   

VI POVESTE KAJ ŽELITE , MI UREDIMO NAJBOLJŠE !!! 

PODJETJA  

 ŠOLE IN VRTCI  

Strokovnost, prijaznost in izkušnje so garancija, da zadostimo strogim kriterijem in 

normativom,  ki veljajo na področju poučevanja otrok v okviru šolskih programov in 

ustrezajo zastavljenim ciljem šol v naravi in športnih dni.   
Kot strokovnjaki na področju alpskega smučanja ponujamo tri možnosti in sicer :  

• Kompletno organizacijo  in izvajanje zimske šole v naravi in športnih dni, 

• Najem učiteljev smučanja , 

• Najem smučarske opreme .  

 

 
Informacije :  

skzagorje@gmail.com 

          041 550 883 – Ksenija 

    www.sk-zagorje.si 



Za naše člane in vse Zasavčane, bo letos zanimiv naš testni center smuči in 

razširjen program najema smučarske opreme. Za vas bomo imeli na razpolago 

nekaj letošnjih modelov smuči znamke Voelkl, Fischer in Head, uredili pa vam 

bomo tudi smuči, katere bi želeli preizkusiti in jih pri nas nimamo. 

Testne in rabljene smuči si boste lahko tudi izposojali preko celotne smučarske 

sezone po izredno ugodnih cenah.  
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V času zimske sezone vam ponujamo izposojo smučarske  in 

snowboard  opreme 

 Prav tako si boste preko celotne smučarske sezone  smučarsko opremo  še 

vedno lahko izposojali za krajši čas ,  preko celotne smučarske sezone.  
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SEJEM RABLJENE SMUČARSKE OPREME 

2.12. – 4.12.2016 
 

 

 

 

 

IZPOSOJA IN NAJEM SMUČARSKE OPREME 
 

Smučate izključno med dopustom? 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.    

 

ZA CENE POŠLJITE POVPRAŠEVANJE … 

 

 

 

 

 
MALI OGLASI 

Prodajate ali kupujete ? 

Pošljite podatke ( artikel in znamko , dolžino ali številko , ceno in kontaktno št. ) 
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