
 

 

 
 
 
 

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 ..... 
 

 
NAPREDNI  
3 x AUT + 2 dni SLO + 2 x nočitev 
Tečaj je namenjen boljšim smučarjem, starim od 8 – 14 let.  
Ponedeljek – Sreda se smuča v Avstriji, kjer se tudi 2 x prenoči. Smučali bomo na 2 – 3 različnih smučiščih, 
odvisno od snežnih razmer. Četrtek in petek se smuča v SLO.  
Paket vključuje : učenje smučanja v majhnih skupinah, prevoz, 2 x kosilo v restavraciji na smučišču  v SLO, 
petdnevno smučarsko vozovnico, uporabo vseh pripomočkov in rekvizitov, vse spremljevalne aktivnosti in 
učitelje z veljavno licenco. 
Doplačilo : kosilo oz. malica AUT  

First minute cena do 30.11.2016 = 260 € 

Redna cena : 280 € 

 

NADALJEVALNI 
Golte & Kope  

Namenjen otrokom starim od 6 -14 let, ki že smučajo.   

Smučamo na Golteh in Kopah, od ponedeljka do petka.  
Paket 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. 

First minute cena do 30.11.2016 = 165 € 

Redna cena : 175 €  
Cena na dan =  40 € ( v primeru, da se želite tečaja udeležiti samo kakšen dan ) .  
 
V kolikor pogoji na domačih smučiščih ne bodo ugodni, bomo 5 dnevno smučanje na Golteh & Kopah 
kombinirali s smučišči v AUT . Točne informacije sledijo po zaključenih prijavah. 
Cena kombiniranega tečaja bo znana naknadno ... Vendar ne bo presegala cene 5 dnevnega tečaja.  

 

ZAČETNI  

Prvine  ali Marela  

Tečaj je namenjen otrokom starim od 4 – 8 let, ki bodo prvič stopili na smuči oz. še ne smučajo samostojno. 

Tečaj je od 10.00 -13.00  

Cena do 30.11.2016 : 50 € 
Redna cena : 65 €  
Paket vključuje : učenje smučanja v majhnih skupinah, čaj, uporabo vseh pripomočkov in rekvizitov, vse  
spremljevalne aktivnosti in učitelje z veljavno licenco. **Doplačilo: smučarska vozovnica .  
 
 
 
 

 

BOŽIČNO NOVOLETNI TEČAJI 
SMUČANJA IN DESKANJA 

za OTROKE 

 
 

 

skzagorje@gmail.com     041 550 883             SK ZAGORJE - Alpska sekcija      www.sk-zagorje.si 



 
Prijave sprejemamo do 19.12.2016 :  

                                     Prijava :  http://www.sk-zagorje.si/online-prijava/ 
 

 
Vse cene so navedene za člane SK Zagorje, zato ob prijavi pošljite tudi izjavo o članstvu, ki jo 
najdete na povezavi :   http://www.sk-zagorje.si/wp-content/uploads/2014/10/PRISTOPNA-IZJAVA-ZA-VPIS-
V-SMU%C4%8CARSKI-KLUB-ZAGORJEa.pdf 
   
 

 

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 !!! 
 
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.  
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