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ZIMA je pred vrati in tudi v prihajajoči sezoni bomo v SK Zagorje poskrbeli, da bodo 

vaši zimski dnevi, vaša zimska pravljica. Nekateri nas že dobro poznate, veliko vas 

je že bilo z nami in skupaj smo pisali pravljice. Ekipa, ki sodeluje v klubu ima 

dolgoletne izkušnje pri organizaciji zimovanj, izletov, tečajev in šole smučanja. 

Obdržali smo najboljše in dodali nekaj novosti s katerimi se želimo čim bolj približali 

vašim željam, potrebam in slediti trendom. 

Tako kot vsako leto bomo sezono začeli s Smučarskim Sejmom ( 27.11.-29.11.2015) , 

nadaljevali s tradicionalnim SkiOpening-om na Tirolskem(11.12.-13.12.15), 

brezplačnim Božičnim tečajem za otroke ( 20.12.15 ), sledijo Božično - Novoletni 

tečaj ( 26.12.-30.12), vikend tečaji, vikend izleti, Počitniško smučanje ( 15.2.- 19.2.16) in aprila 

zaključek sezone , kje drugje kot v Livigno ... Novost v letošnji sezoni bo ZIMSKA AVANTURA z 

Avtodomom, v drugi polovici januarja 2016.  

 
NOVO ** Za naše člane in vse Zasavčane, bo tudi letos zagotovo 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. 
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Božičkov tečaj 

20.12.2015  

Božično-novoletni 
tečaj 

    26.12. - 30.12.2015  
 

Vikend tečaji 

Januar, Februar, 
Marec 

  Vikend izleti 

16.1. -17.1.2016 

26.3. – 27.3.2016 

Počitniški tečaj 

15.2. – 19.2.2016 



CELOLETNA ŠOLA SMUČANJA 

MINI SMUČARSKI PAKET 
 

    * Vadba v telovadnici 1x tedensko 

    *  6 x smučarski izlet 

MAXI SMUČARSKI PAKET  
 

 * Vadba v telovadnici 1x tedensko 

 * 6 x smučarski izlet 
 * 2 x 2 dnevni vikend izlet v AUT  

MULTI SMUČARSKI PAKET 
 

 * Vadba v telovadnici 1x tedensko 
 * 11 x smučarski izlet 
 * 2 x 2 dnevni vikend izlet v AUT  

  

INTENZIVNA CELOLETNA  
ŠOLA SMUČANJA 

* Vadba v telovadnici 1x tedensko 
* 30 treningov na snegu  
( ob vikendih,med tednom, počitnicami,                        
jesensko smučanje na ledenikih ..)              

* otroška tekmovanja (Pokal Hervis, Pokal         
Krvavec, Pokal Zlata Lisička) 

 

 

       Programi potekajo od  oktobra do marca oz. intenzivna šola smučanja do aprila .  



  Informativni sestanek  in vpis  
 

bo v ponedeljek, 5.10. 2014 ob 18.00 . 

 Vabimo vas, da se udeležite sestanka, kjer boste lahko izvedeli  

vse o naši telovadbi, šoli smučanja in zimskih avanturah.  

Več o tem si lahko preberete na naši spletni strani  

www.sk-zagorje.si 
 

Informacije :  tel. 041 550 883 | skzagorje@gmail.com  

  

http://www.najdi.si/redirect/multimedia.jsp?redirect=Tod25wCLmE64bMWzN4ae6c1UWREVsTUAOqSnb/bECsk9SEiQ1jak/55q5nI5SiBG+rVjFJhEhxIRW86q60esFSanC47Mvr/o&resulturl=Tod25wCLmE64bMWzN4ae6c1UWREVsTUAOqSnb/bECsk9SEiQ1jak/55q5nI5SiBG+rVjFJhEhxIRW86q60esFSanC47Mvr/o&refurl=Tod25wCLmE64bMWzN4ae6fIYaCEnIAUN/IfR7v3CbfLPm9Qgzcn2Qe4nq6DrCi+5dtVoZ/IyULPgQMQ1yRaeVg==&q=telovadba+za+otroke&contenttype=image/jpeg&o=60










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. 

 









* 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 





http://www.voelkl.com http://www.fischersports.com 

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.  

 

 

 

 

 ww.sk-zagorje.si 
                skzagorje@gmail.com           + 386 41 550 883 



SMUČARSKI SEJEM 

22.11. – 24.11.2015 
 

 

 

 

 

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.    

 

CENIK NAJEMA SMUČARSKE OPREME nadete na spletni strani , www.sk-zagorje.si 

Informacije: 041 / 550 883 ali na  : skzagorje@gmail.com 

 

 

 

 

 

MALI OGLASI 
Prodajate ali kupujete ? 

Pošljite podatke ( artikel in znamko , dolžino ali številko , ceno in kontaktno št.  ) na  : 
skzagorje@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.sk-zagorje.si/
http://www.sk-zagorje.si/
http://www.sk-zagorje.si/
mailto:skzagorje@gmail.com
mailto:skzagorje@gmail.com


 
www.sk-zagorje.si 

skzagorje@gmail.com  

Ksenija: 041 550 883  


