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Tečaji smučanja  
Alpsko smučanje 

 Začetki organiziranih tečajev segajo v pozna sedemdeseta leta 

 Zapis v kroniki šole v Dražgošah piše:  

  Med zimskimi počitnicami šolskega leta 1976/77 je bil prvič 
organiziran smučarski tečaj. Vodil ga je domačin Miha Habjan. 

 Vsako leto organiziramo več stopenj tečajev smučanja za otroke: 

začetna  

nadaljevalna  

izpopolnjevalna 

 Zadnja leta so tečaji znani tudi v širši okolici in se jih udeležuje okrog 
90 otrok.  

 Od leta 2004 naprej se izvajajo na smučišču Rudno, občasno še na 
Soriški planini 



Zaključek tečaja marec 1997; Mitja Lušina na progi  





NOVO OZVOČENJE 



Tečaj Površnica, 1998 



Tečaj Površnica, 1997 









Tečaj Soriška planina, 2003 
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Tečaji smučanja  
Tek na smučeh 

  Zadnja leta prirejamo tudi tečaje teka na smučeh 

  Trije člani društva so si pridobili tudi licenčni naziv 

Učitelj teka na smučeh I  

  Možnost sposojanja otroških kompletov pri Alples 

Timing-u 



Tečaj teka na smučeh, Dražgoše,Jelenšče l.2013 



Šola nogometa 

 Nogomet – zanimanje za nogomet je zelo veliko tudi med otroci, zato 

imamo organizirano vadbo 

 Nadaljevanje tradicije 

 Poleti na športnem igrišču v Dražgošah, pozimi pa v telovadnici OŠ v 

Železnikih 

 Udeležba tudi nekaj deklet, ki se lahko povsem enakovredno kosajo z 

dečki 







Gibalne urice 

Namen Gibalnih uric:  

 razvijanje motoričnih sposobnosti predšolskih otrok 

 pridobivanje gibalnih spretnosti ob igri,  

 druženju ob sproščenem vzdušju.  
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Počitniški dnevi 

 Aktivno preživljanje zadnjih počitniških dni 

 Dober začetek novega šolskega leta 

 Na programu od leta 2010 

 Tridnevni dogodek: 

 Športne in družabne igre na športnem igrišču 

 Pohod na enega od bližnjih hribov 

 Plavalni izlet 
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Ples deklet 

Vaške igre 2004 



Ples deklet 



Ples deklet 



Vaške igre 2005 



Sodelovanje z osnovno šolo 

 Pomoč pri nabavi športne opreme 

 Izvedba zimskih športnih dni 

 Ureditev športnega in otroškega igrišča 



Veter v laseh – s športom proti drogi 

 22.5.1999 

 športno igrišče Dašnjica 

 več kot 150 otrok 

 rolanje, meti trojk,…. 



Namizni tenis 

 15.3.1997 za otroke do 15 let 

 20.11.2010 vaško tekmovanje 


