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Šolar na smuči 
;a,čela 5~ je _o s m a izvedba ·vsesloven; ke akcije Šola r na smuči, na katero se je prijavilo ka r 6 2 osno vnih . 
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z različnih_ koncev S loven ije . Ta teden se učenci na več lokacijah seznanjajo s tekom n a smučeh, _ 
onec fe brua rJa bosta n a v r~to p rišla še alps ko smučanje in d eska nje n a s negu . · · · 
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Medvode - V sred~ smo se 
tretješolcem OŠ Preska in 
OŠ Trzin pridružili v Nor. 
dijskem centru Bonovec v 
Medvodah. Bilo je zelo ži. 
vabno in veselo. 

Zna nje predaja la Petra 
Majdič 

Teka na smuč.eh so se Uči
li predvs~m.skozi igro, nji
hova uotel11~a pa je bila 
tudi nekdanja vrhunska 
smučarska tekačica Petra 
Majdič, kije ena izmed ani. 
basado9ev akcije. »Takšno . 
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_ delo mi je v užitek, kot opa. 
žam, pa je tudi n u jno·pot. 
rebno. Kar nekaj otrok je 
bilo danes sploh prvič na 
smučeh. Vidi se pomanjka. 
nje -gibanja s smučini, rno. 
torike, koordinacije. Med 
udeleženci je vel ika r azlika 
Super_ie, da nam jo je uspe: 
lo v_sa1 n ekoliko zrytal:tjšati. 
Želimo jim približati zin,. 
ske radosti. Smučarski tek 
je_mljem kot prep rosto giba: 
n1e v nar a,i-, ki je za človeka 
p_recej naravno, sploh kla- · 
s1čna tehnika. Videti je. da 
s~ n a tekaških smu foh otro
~1 počutijo svobod.ne in j un· 
!~ všeč. V teh nekaj urah, se 
Jih da naučiti veliko,« je po
v~dala Petra Majdič. Otro
ci so bili navdušeni. »Všeč 
mi je in je zabavno. NauČi.J.a 

Teka na smučeh se lahko.učimo tudi skozi igro. Petra Majdič je predstavila veliko različnih 
~n zanimivih idej. , f oto; Gornd '(.-w( 

sem se tudi kaj novega, na 
primer dasi med \ekom na 
smučeh lahko podajamo 
žogice. Ni težko,« je dejala 
osemletna Tia z OŠ Preska. 
Preška šola je le streljal od 
Nor d.i/skega centi:a Bono• 
vec, kar izkoristijo in njiho
vi učenci so kar veša teka 
·n a sm~čeh. 

Nordijski cen te r Bonovec 
odprli v nedeljo 

Ines Iskra iz Javnega zavo
da Sotočje Medvode je bila s 
tre tješolci celo dopoldne. »Z 
našim Nordijskim centrom 

Ines Iskra (d ekliško i-i ižar) in Petra Majdič sta bili nekdaj 
tekm ichi Y sm'!čini , v s redo p a s ta t retješolce učili teči na 
Smuče . /foto:G_orn.d(a ..,(i( . 

Ba novec smo se z veseljem 
drugo leto zapored odzvali na 
vseslovensko akcijo Šolar na 
smuq. Sprejeli smo več kot 
dvesto otrok, ki so razpore
jeni v štiri skupine, vsak dan 
gostimo eno. Učenci usvaja
jo nova znanja, prisluhnili pa 
so tudi predavanju Policije o 
varnosti in pravilih obnaša• 
nja na smuaščih. Radi bi jim 
predstavili, da tek -na smu
čeh ni le suhoparen tek; am
pak da se na tekaških smu- . 
čeh lahko tudi igrajo, zaba
vajo ... « je pojasnila. Nordij
ski center Bonovec so odprli 
v nedeljo. Zaradi sla\)ega vre• 
mena je bil n~to dva dneva za. 
prt, od srede pa znova obratu
je. »Urejenih je nekaj več kot 
dva kilometra prog za l<lasič• 

no in prosto tehniko .. Vsak 
pan bomo progo podaljševa
li. Razmere so dobr~.« je še 
povedala Ines Iskra. 

Šolar na smuči gre 11aprej 

_ organizatorjev in koordina• 
tor akcij«:, »Letos poteka v 
osmi"izvedbi. Lani smo alp
skemu smučanju in deska· 
nju ria snegu pilotno priklju
čili tek na smučeh. Odloči
tev se je izkazala za pravi US· 

peh, predvsem tudi zato, ker 
se je s pomočjo te akcije ve
liko otrok sploh prvič sezna• 
nilo s tekom na smučeh. Z 
odzivom šol smo· zelo zado
voljni. Mesta so omejena in 
se vsako leto hitreje ·zapolni• 
jo. Za tek na smučeh so se le
tos v 24 urah, za alpski del pa 
v dveh dneh. Akcija je mor
da že presegla P!"'otne okvir• 
je in imamo načrte, v katero 
smer jo peljati v prihodnje. 
Vsebino je treba še nadgra• 
diti in jo približati ČUD: več 
šolam in čim več otrokom.« 

Organizatorji · akcije Šo· 
lar na smuči so Smučar• 
ska zveza Slovenije, Polici
ja in Zavod za šport RS Pla
nica. Več o njej je povedal 
Luka Vrančič, predstavnik . 

Po teku na smučeh bodo 
akcijo letos nad:iljevali z alp· 
skim smučanjem in deska
njem na snegu. S prvotnega 
termina v sr!!(iini januarja so 
jo zaradi pomanjkanja sne
ga prestavili na konec febru
arja. Edina lokacija na Go• 
renjskem bo smučišče ·sta• 
ri vrh, ki bo sploh prvič del 
akcije. 
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Danes in jutri_bo pretež n o oblačno, občasno bo vmes posijalo 
soncej_Oblak, bodo nizk i, t ako bodo nekate ri višjeležeči kraji 
v meg t. V nedeljo bo Večinoma sončno. 

A.irr,c:g, RS u ohl1t , Ur,d u ..,.,.1to,ol1>Jijo 

SOBOV. N':D3!.j,'.'. 
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Osvajalec 
špa·novega vrha . 
Leopo ld Bizalj je zm agal v akciji Osvajalec 

Š pa n ovega vrha, lani je opravil kar 371 vz po nov . 

URŠICA 'PITERNEL .... : ................................. . 
Jes~nic~ - Zmagovaiec akci
je Osvajalec Španovega vrha 
za leto 2022 je Leopold Bi, 
zalj, ki se je na to priljub-
9eno izletniško točko lani 
povzpel kar 371-lcrat. Drugo 
ines to je osvojil Uroš Tkalec 
s 365 vzponi, tretja pa je bila 
z 263 vzponi Dajana Gašpe· 
rin. . . 

Akcijo je že.~deveto leto 
zapored pripravil Zavod za 
šport Je_sehice. Na vrhu Špa· 
novega vrha je . postavljena 

vp_isna knjiga, v katero se 
vpisujejo pohodniki, na 
nočnem pohodu ob p_rvi pol; 
ni luni v novem letu pa nato 
podelijo priznanja vsem, ki 
so vrh osvojili vsaj dvajset
lcrai. Lani je bilo takšnih po
hodnikov 73, skupaj so opra• 
vili 5738 vzponov. 
· Rekordno je bilo »koren
sko« leto 2020, ko je v akciji 
sodelovalo kar i44 pohodni· 
kov, ki so opravili rekordnih 
12638 vzponov. 

Z novim letom se je začela 
že. nova akcija . 

Zmagovalec L~pold Biu'lj (na sliki des~o) in G_a~er Šorn iz 
Zavoda za šport Jesenice/ ro1.«, rtiro-z1vod1 u1por1Jotwnic• · 

To nede ljo smuč;irski s koki v Sre dnji vasi 

Podbrezje- TVD Partizan P~dbrezje vabi na sniuč~rs_ke skoke 
na 25-metrski skakalnici v Srednji vasi v nedeljo, 29. ianuar1a, 
ob 14. uri. Skakalci TVD Partizan Podbrezje so že km~lu po 
drugi svetovni vojni na tekmah v okoliških krajih in tudr _v Pl~
nici v smučarskih skokih dosegali vidne uspehe. Za trenrranJe 
v domačem kraju so zato v Srednji vasi, na pobočju Brda, po 
na(rtih Stanka Bloudka zgradili 35-metrsko skakalnico, pred 
dobrimi štiridesetimi leti pa ob njej še 25-metrsko po načrtih 
arhitekta Klemena Kobala. Člani TV!;> Partizan Podbrezje so 
vsako leto organizirali društvene in meddruštvene tekme, ki 
se jih je udeleževalo tudi po več kot šestdeset tekmovalcev. 
Zadnjih dvajset let sta skakalnici samevali, lani pa so gradbeno 
uredili manjšo, 25-metrsko skakalnico, ob novoz~padlem sne· 
gu pa so jo pripravili za meddruštveno tekr11ovanie to nedeljo. 
Prijave zbirajo na spletu, možno se bo prriav,tr_t_udr v nedelio 
uro pred tekmovanjem. 

Jut ri jubile jni tek gospodarstvenikov, diplomatov 

in politikov 
Pokljuka - Športno d ruštvo Streli_ca organizira j_ubilejni: 30. 
Smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov rn pohtrkov. 
Potekal bo jutri, 28. januarja, na Rudnem polju na_ Pokl1ukr. 
Začel se bo ob 1·1. uri. S pomočjo udeležencev, sponzor1ev rn 
donatorjev· bodo tudi letos zbirali finančna sredstva za do-
brodelne namene. · 

Do brodelni koncert 
Komenda-Prostovoljci Ustanove Petra Pavla Glavarja želijo 
mladim v Komendi ponuditi programe za kvalitetno preživlja· 
nje prostega časa, med drugim tedensko rekreacijo, ~ečme· 
sečni izkustveni program podjetniških vsebrn, debatmvečer, 
dan športa ... Za skupine dijakov načrtujejo natečaj tehnrčnega 
izdelka, ki s i ga želijo narediti, vendar nimajo vsega potrebne· 
ga znanja, orodij ali naprav. Za lažjo izvedbo idej to sobo_t~, 28. 
januarja, ob {9. uri v Kulturnem domu Komend_a organrzrraio 
dobrodelni koncert z nastopom zasedbe II D1VJ1. 


