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ŠOLA SMUČANJA ZA OTROKE NA SMUČIŠČU DOLE PRI LITIJI 
 
 

KDAJ: v času šolskih zimskih počitnic  
(predviden termin od 16.2. do 21.2. in od 23.2. do 28.2.2015)* 
*Natančen urnik začetka šole smučanja bo določen po zbranih prijavah.  

 

CENIK ŠOLE SMUČANJA:  
 

Skupinski tečaj (min. 6 otrok) 
Cena po otroku 

Otroci do 15. leta starosti 

10 ur (v 3 dneh) 70 € 
 
Cena vključuje 10 urni tečaj, dnevno smučarsko vozovnico, malico med 
odmorom ter priznanje.  
 

V primeru, da ima otrok sezonsko vozovnico za sezono 2014/2015 je cena 55€ 
na otroka.  
 

Za šolo smučanja se je potrebno prijaviti najkasneje  
Do 14.2.2015 oz. do zapolnitve mest za prvi del zimskih počitnic in  
do 21.2.2015 oz. do zapolnitve mest za drugi del zimskih počitnic. 

 

Ob prijavi je potrebno navesti: ime in priimek otroka, rojstni datum 

in kontaktno številko dosegljivega starša ali skrbnika. Otroka lahko 
prijavite preko telefonske številke ali po elektronski pošti. 
 

Šola smučanja na smučišču Dole pri Litiji, v času zimskih počitnic, je primerna 
tako za tiste otroke, ki s smučanjem še nimajo nobenih izkušenj, kot za tiste, 
ki že znajo zavijati in zaustaviti, vendar potrebujejo še nekaj dodatnega 
znanja. Pomembno je, da se otroci čim boljše naučijo smučati in obenem 
družiti ter uživati na snegu.  
Šolo smučanja bodo vodili izurjeni učitelji smučanja.  
 

Šola smučanja bo potekala v skupini od 6 otrok do 9 otrok, 3 dni po 3-4 ure 
dnevno, v dopoldanskem času z vmesno pavzo, kjer otroci dobijo malico 
(sendvič + čaj). 
Začetek šole v prvem delu počitnic je predviden v ponedeljek 16.2. in bo 
trajal do sobote 21.2., v različnih terminih (prvi termin bo od 16.2. do 18.2.; v 
primeru velikega interesa bo naslednji termin od 19.2. do 21.2.). 
Začetek šole v drugem delu počitnic je predviden v ponedeljek 23.2. in bo 
trajal do sobote 28.2., v različnih terminih (prvi termin bo od 23.2. do 25.2.; v 
primeru velikega interesa bo naslednji termin od 26.2. do 28.2.). 
 

Na koncu šole smučanja bo organiziran zaključek šole, kjer otroci pokažejo 
pridobljeno znanje (v obliki simboličnega tekmovanje med veleslalomskimi 
vratci – ni obvezno). Po prikazu vsak udeleženec šole smučanja prejme 
priznanje. 
 

PRIJAVE IN DODATNE INFORMACIJE: 
Športno društvo Dole pri Litiji, Dole pri Litiji 20, 1273 Dole pri Litiji 

 

www.smucisce.dole.si 
 

GSM: 031 643 625 (Nina Kotar) 
e-pošta: smucisce@dole.si 
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