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Nadaljujemo z bogato tradicijo, ki so jo nam  

zapustili naši predhodniki 
 
 

 
  STRAN JE NAMENJENA STARŠEM, DEKLICAM IN DEČKOM  

DO DESETEGA LETA, KI ŽELIJO ZVEDETI NEKAJ VEČ  
O SMUČARSKIH SKOKIH. 

 
MLAJŠI OTROCI, KI TUDI MED ČRKAMI ŠE NE SKAČEJO SAMI,  

NAJ PREBIRAJO BESEDILO OB POMOČI  STARŠEV 
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OTROKOM IN STARŠEM 
 
 
SMUČARSKI SKOKI - IN SLAVNA PLANICA V KATERI ŽE VEČ KOT PETDESET 
LET DOŽIVLJAMO VSAKOLETNI ŠPORTNI PRAZNIK - SO V SLOVENIJI SIMBOL 
SLOVENSTVA, TAKO KOT GA NA SIMBOLNI RAVNI PRIKAZUJE TUDI 
DIATONIČNA HARMONIKA, VRH TRIGLAVA, ALI SLOVENSKI KOZOLEC… 
 
NA TEH STRANEH ŽELIMO PREDSTAVITI SKAKALNI ŠPORT IN SPODBUDITI 
NAJMLAJŠE, DA BI SE ŠE BOLJ MNOŽIČNO UKVARJALI S TEM ŠPORTOM. 
SMUČARSKI SKOKI SO ŠPORT, KI JE V SLOVENIJI TRADICIONALEN, 
ADRENALINSKI, DINAMI ČEN, HITER IN ZANIMIV V VSEH LETNIH ČASIH… 
SKAKALCI  SO VKLJUČENI V 22 KLUBOV, KI SO RAZŠIRJENI PO VSEJ DRŽAVI. 
  
ALI VAS ZANIMA KAKO SKA ČEJO MLADI ŠPORTNIKI IN  TEKMOVALCI V 
LOGATCU? SKOČIMO SKUPAJ! 
 
� NAJPREJ PREBERITE TE STRANI 
 
� ČE STE ŠE RADOVEDNI POKLI ČITE TELEFONSKE ŠTEVILKE 
KLUBUSKIH TRENERJEV:  
• TRŠAR Viktor  (041 919 569) – vaditelj smučarskih skokov 
• DRUŽINA Jan (031 450 079) – trener smučarskih skokov A/PRO 
• KNAUS Luka (068 161 051) – trener smučarskih skokov B  
• GOSTIŠA Samo  (041 517 105) – trener smučarskih skokov A/PRO  
 
� VELIKO O AKTIVNEM UKVARJANJU IN O SKAKALNEM ŠPORTU BOSTE 
IZVEDELI »POD SEKIRICO« V LOGATCU, KJER SO NAŠE SKA KALNICE. 
TAM SI LAHKO OGLEDATE  TRENINGE NAŠIH TEKMOVALCEV.   
 
� VAŠ OTROK SE LAHKO V TEM ŠPORTU TUDI SAM PRESKUSI.  V  DNEH, 
KO SO »POD SEKIRICO« TRENINGI, NAJ POIŠČE ENEGA IZMED 
TRENERJEV. POMAGAL MU BO IZBRATI PRIMERNO OPREMO IN  GA 
POPELJAL NA SPUST PO  »PUKLU« SKAKALNICE.  
 
� NAŠA SKAKALNA ŠOLA IMA POSEBEJ IZDELAN VADBENI NA ČRT, KI 
JE PRIMEREN ZA SKAKALCE ZA ČETNIKE IN NI PREPUŠČEN NAKLJU ČJU. 
POLEG UČENJA SMUČARSKIH SKOKOV NA PRAVIH SKAKALNICAH DAMO 
POUDAREK, DA OTROK SKOZI VADBO OSVOJI TUDI DRUGE MO TORIČNE 
SPOSOBNOSTI OZ. SPOZNAVA TUDI DRUGE ŠPORTE. 
 
� PREKO VADBE SE VAŠ OTROK NAUČI PRAVILNOSTI, DISCIPLINE, 
SPOŠTOVANJA, SAMOSTOJNOSTI, DELOVNIH NAVAD IN ŠPORT NEGA 
ŽIVLJENJA.  
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LOGATEC  z dolgo tradicijo smučarskih skokov na Notranjskem 
 

 
V Logatcu »pod Sekirico«  imamo štiri skakalnice: K-55, K-25, K-15 m in K-8m 

     
SMUČARSKI SKOKI POLETI IN POZIMI 

                                                                                                                   
SKAKALNICI ZA NAJMLAJŠE: 
 

 

V Logatcu imamo tri  skakalnice, ki jih 
uporabljamo tudi poleti. Na skakalnicah je 
položena posebna plastična masa, ki 
nadomešča sneg…  
 
K:25 m (rekord 26 m) 
K:15 m (rekord 15 m) 
K:8 m (rekord 8 m) 

 
 
 
 
SKAKANJE NA ZASNEŽENIH SKAKALNICAH 

 
LEVO: Skok mlajšega skakalca na 
zasneženi skakalnici K=12 m.  
 
Pozimi so skoki na snegu zelo lepi in 
prijetni. Toda vsaka zima nas ne obdari s 
snegom in takrat naredimo umetni sneg 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oznaka K=8 m pomeni, da je kritična točka doskoka na skakalnici pri osmih metrih, K-12 
pri dvanajstih metrih itd. Kritična točka pomeni, da je do dolžine , ki je označena, še možen 
normalni skok ali polet 
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OPREMA ZA SMUČARSKE SKOKE 
 
Smučarski skakalec potrebuje specifično opremo med katero v prvi vrsti uvrščamo skakalne 
smuči, vezi in čevlje ter oblačilo, tako imenovani skakalni kombinezon. Potrebuje še 
zaščitno čelado, očala in rokavice.  

 
Očala 

 

 
 

Skakalni 
kombinezon 

 

Skakalne 
smuči 

 

 
 
 

 
Zaščitna čelada 

 
 

Skakalne vezi 

 

 
Smuči za smučarske skoke so daljše in širše od alpskih in tekaških. Na drsni ploskvi imajo 
več manjših utorov (običajno pet ali šest), ki omogočajo boljšo vodljivost smuči. Dolžina 
smuči se izbira glede na telesno višino skakalcev. Za izbiro smuči je treba porabiti 
koeficient 1,46 x višina tekmovalca. Pravila FIS določajo da mora biti par smuči težak 
najmanj 5 kg. Smuči morajo biti ustrezno trde in prožne po vsej dolžini.  
 
Vezi so specifične in morajo skakalcu omogočiti dvig pete od smuči. Prav tako morajo 
omogočiti stabilnost pri vodenju smuči tako v fazi zaleta kakor tudi v fazi leta pri doskoku 
in izteku. Sestavni del vezi so tudi posebne »petke«, ki omogočajo uravnotežen položaj v 
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počepu in pri odskoku. Ob pritrjenih stopalih potisnejo zadnje dele smuči navzdol in tako 
smuči pridejo v pravšnji položaj za vzlet To je pomembno zlasti zato, da ob prehodu v 
brezoporni položaj oziroma let omogočajo pravilno nastavitev smuči..  
 

 

Skakalni čevlji  so prilagojeni gibalnim 
zahtevam smučarskega skoka. Spodnji del 
čevlja je oblikovan tako, da omogoča naklon 
stopala v smeri naprej. V sprednjem delu 
imajo čevlji poseben nastavek, ki omogoča 
njegovo  vpenjanje v vezi. Zadaj so čevlji 
dvignjeni, da omogočajo nastavitev kolen v 
smeri naprej in hkrati preprečujejo 
spodmikanje goleni v smeri nazaj. Sicer pa 
morajo biti čevlji v zgornjem delu mehki in se 
morajo dobro prilegati nartu. Spodnji del, 
podplati, pa morajo biti trdi in čvrsti. 
 

 
V smučarski skakalni šoli Samo Gostiša, za  skakalce, ki šele spoznavajo osnove 
smučarskih skokov, uporabljamo kar osnovno alpsko opremo. Ko pa začne otrok redno 
trenirati,  dobi v klubu brezplačno vso potrebno skakalno opremo za nemoten trening. 
Pri alpskih čevljih odpnemo zgornjo zaponko na čevljih. S tem omogočimo premik kolen v 
smeri naprej in boljši počep. Z alpsko opremo lahko skačemo celo do 25 metrov daleč. Ta 
oprema nam omogoča prehod na pravo skakalno opremo. 
Skakalna šola Samo Gostiša vsako leto v času zimskih  šolskih počitnic organizira 
večdnevni brezplačni začetni tečaj v smučarskih skokih. Na tem tečaju  otroci spoznajo 
skozi igro osnovne vseh štirih  delov skoka (vožnja na zaletu, odskok, let in doskok oz. 
vožnja). Tečaj poteka na posebnem poligonu z naravno skakalnico katera omogoča skoke do 
10 metrov. Zadnji dan priredimo pravo skakalno tekmo na kateri otroci staršem pokažejo 
svoje pridobljeno znanje v smučarskih skokih. 
 

SSK LOGATEC 
 
Da se vam predstavimo. Smo skakalci iz Logatca, ki imamo na logaškem že več kot pol 
stoletno tradicijo in nadaljujemo  z delom, ki so ga nam pokazali naši uspešni predhodniki. 
Vzgojili smo mnoge uspešne tekmovalce, ki so bili člani različnih državnih reprezentanc in 
nastopali na vseh večjih mednarodnih tekmovanjih (svet. prvenstva, poletih in olimpijskih 
igrah). Čeprav še nekaj let nazaj je bila slika prav obratna in je klub štel le nekaj 
tekmovalcev in slabo infrastrukturo smo bili pred dejstvom končati s skoki v Logatcu ali 
začeti delati bolj načrtno. Zmagala je tradicija in volja tako, da se danes lahko pohvalimo z 
lepo in urejeno infrastrukturo (3 plastične skakalnice K:8, K:15, K:25 m in zimsko K:50 
metrov) in  množičnostjo. 
Trenutno trenira oz. tekmuje 30 otrok  (iz Logatca in bližnje okolice) v različnih starostnih 
kategorijah. Nastopamo na vseh domačih tekmovanjih za SLOVENSKI POKAL, starejši 
tekmovalci pa se že uvrščajo na mednarodna tekmovanja za mladince v tujini v okviru SZS. 
Napredek se je pokazal tudi na samih tekmovanjih saj smo minulih sezonah osvojili kar 
nekaj naslovov državnega prvaka med posamezniki v poletnem in zimskem obdobju. 
Starejši tekmovalci so  opozorili nase z vidnimi rezultati na mednarodnih tekmovanjih za  
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mladince. Najlepša nagrada za naš trud je uvrstitev naših tekmovalcev v mladinsko 
reprezentanco  in kadetsko reprezentanco Slovenije.  
Za nemoteno delo v klubu skrbijo štirje izkušeni trenerji z dolgoletno prakso kot aktivni 
tekmovalci in želijo svoje znanje posredovati mlajši generaciji logaških skakalcev. Bili 
so člani različnih SLO (oz. YU) reprezentanc in so nastopali na vseh tekmovanjih  
najvišjega nivoja  od svet. pokala do olimpijskih iger in bili tudi državni prvaki.  
Vsako leto organiziramo več tekmovanj na državnem nivoju za dečke stare do 15 let v 
letnem in zimskem času. Saj želimo svojim tekmovalcem nuditi prednost domačega 
terena, kot klub pa se pokazati kot dober organizator tekmovanj in čim bolje promovirati 
smučarske skoke kot zdrav in prijeten šport. 
Ker voljo in znanje imamo in bi z boljšimi pogoji  dosegli  še boljše rezultate in 
poskušali pridobiti še več otrok, da bi zrasli v dobre in uspešne posameznike.  
 

POSAMEZNE FAZE SKOKA 
   

SKAKALNI PO ČEP: doseči  
optimalno hitrost, peljati se 

 v ravnotežju na celih 
stopalih in roke so ob telesu 

 

 
 

 

ODSKOK : najpomembnejša faza 
skoka. Pravočasno, naprej in 
eksplozivno 

 

LET : roke so ob telesu, noge so  
razširjene, stopala držijo smuči in 
skakalec mora biti v ravnotežnem 

položaju 
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DOSKOK : v telemark, stoječi sonožni  
doskok in doskok v počep. Pristanek  
amortizira in se v ravnotežju odpelje v 
iztek 

 
TEHNIKA SKAKANJA – ALI KAKO SKO ČITI NA SKAKALNICI 

 
Skakalec začne smučarski skok s startom na vrhu zaletišča in se spusti po zaletišču v 
posebnem naletnem položaju. V tem položaju prevozi prehodni lok zaletišča in prehaja na 
odskočno mizo (v počepu tako, da ima psa naslonjena na kolena, roke stegnjene nazaj ob 
telesu, glavo dvignjeno toliko, da lahko vidi nalet in rob mize, ko se mu približa), kjer 
izvede odskok. Odskoku sledi prehod v let, ki je najpomembnejša faza smučarskega skoka. 
Skakalec mora vztrajati v letu čim dalj časa. Sledijo priprava na doskok, doskok in vožnja v 
iztek. Glede na gibalne značilnosti smučarskega skoka se je kasneje izoblikovala teorija 
tehnike smučarskih skokov, ki celotno tehniko skoka deli na: 
1. tehniko vožnje po zaletišču - skakalni počep 
2. tehniko odskoka 
3. tehniko leta  
4. tehniko doskoka in vožnja v iztek skakalnice 
 
TEHNIKO SKOKA MORAMO ČIM BOLJ PRIBLIŽATI NARAVNEMU GIBANJU, V 
ZRAKU PA UŽIVATI IN UŽIVATI IN UŽIVATI… 

 
KAJ JE STRAH? 

 
Gledalci, ki opazujejo skakalce na velikih napravah, večkrat z občudovanjem pravijo: »To 
so pa pogumni fantje in dekleta! Ti pa ne poznajo  strahu.«  
 
IN KAJ JE STRAH? 
 
Strah je, tako pravijo prastare pripovedi in pregovori :  
… nekaj kar je okroglo,  
v sredini je votlo,  
okrog pa ga ni nič… 
 
Drugače povedano: »Strah je neprijetno stanje posebne vznemirjenosti zaradi neposredne 
ogroženosti, (domnevno) nevarnih okoliščin, tesnobno duševno stanje zaradi pričakovanja 
česa hudega, neprijetnega (pojasnilo slovenskega pravopisa: strah za sina je bil neutemeljen 
skrb, da se mu zgodi kaj hudega, neprijetnega, ne čuti se dovolj sposobnega…).«  
AHA, torej gre za strah pred neznanim, s čimer nimamo izkušenj. Nekdo, ki še nikoli ni stal 
s smučmi na skakalnici, je prestrašen že ob misli, da bi skočil na velikanki.  
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Strah pred skakalnim športom pravzaprav otrokom vcepljamo odrasli. Tudi tako, da 
poveličujemo razsežnosti kot so: »… Joj kako je nalet strm in dolg! Joj, kako je velika 
skakalnica, samo norci se spuščajo po tej strmini!…« 
Skakalci premagujejo strah tako, da začnejo skakati najprej na majhnih skakalnicah kjer so 
morebitni padci nenevarni. Ko se naučijo vseh osnovnih prvin skokov (vožnja po naletu, 
odskok, doskok in vožnje v izteku) gredo na večjo skakalnico. Ko na nekoliko večji 
skakalnici utrdijo pridobljeno znanje gredo zopet na večjo… 
 

(Je strah starše bolj kot začetnike skakalce? ODGOVOR: JeeEejEeeeee…)? JA 
VLOGA STARŠEV PRI RAZVOJU OTROKA V ŠPORTNIKA 
 
Vloga staršev pri razvoju otroka v športnika je zelo pomembna. V najbolj zgodnji fazi starši 
otroka usmerjajo, če spodbujajo njegov interes za šport. Tisti starši, ki preživijo v tem 
obdobju veliko časa v športni igri z otrokom, posejejo seme, ki bo morda obrodilo visoke 
dosežke v zrelem obdobju športnika.  
Ko je ogenj prižgan in otroci že izoblikujejo veselje do neke športne panoge, se vloga 
staršev pogosto spremeni. Če začnejo kazati preveč zanimanja za otrokovo ukvarjanje s 
športom, ga začnejo dušiti, njegov ogenj pa počasi ugaša.  
 
Na tem mestu postane vloga trenerjev prvič zelo močna, saj morajo pri otroku razviti 
pozitivno motivacijo za šport, ki ne bo izhajala iz zunanjih vzvodov, pač pa bo njegova 
lastna, notranja. Nova vloga staršev pa je v podpori, ki jo dajejo otroku. V nadaljevanju je 
otrok vedno bolj izpostavljen stresnim situacijam. Starši imajo pomembno vlogo pri 
oblikovanju anksioznosti1 in bojazni pri otroku. Idcntificirali so štiri starševske pristope, ki 
različno prispevajo k razvoju anksioznosti in odpornosti na stres. 
 
• Starši, ki se zanašajo na uporabo strahu, kazni in odtegovanja ljubezni, povečujejo 
verjetnost razvoja anksioznosti. Čim višja je intenzivnost uporabe kazni ob neuspehu tem 
prej oz. hitreje se bo visoka anksioznost razvila. 

• Spremenljivo obnašanje staršev povzroča pri otroku negotovost in prestrašenost. Tako 
npr. pred tekmo poudarjajo pomen truda in izpolnjevanje naloge po koncu tekmovanja pa 
kljub izpolnitvi, tehničnih nalog reagirajo tako, da se jasno vidi, da jim je zmaga 
najpomembnejša. 

• Postavljanje strogih starševskih mej za dopustno in  prepovedano početje vpliva na to, 
kako uspešen bo otrok v različnih situacijah. Čim več je prepovedanega, tem bolj anksiozen  
(s tesnobnim občutkom) postaja otrok. 

• Starši, ki zamolčijo pohvale kadar otrok nastopa uspešno, in ki pogosteje kažejo 
negativne kot pozitivne občutke ter ne dajejo otroku pozitivne podpore, prav tako 
prispevajo k razvoju otrokove anksioznosti. 

 
Starši imajo nedvomno velik vpliv na otrokova stališča do uspeha in neuspeha v športu ter 
na izoblikovanje njegovih strahov. Ker so tam tudi stalno prisotni, mora trener znati 
posredovati takrat, kadar opazi prve napačne prijeme v starševskem odnosu do otroka-
športnika. Trener naj bi staršem tudi posredoval informacije glede osnovnih pravil vedenja. 
 

                                                      
1 [gr. anxius tesnoben] tesnoba 
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1. Po izgubljeni tekmi oz. slabem rezultatu potrebuje otrok predvsem starševsko pozornost, 
potrebno mu je pokazati, da ni izgubil njihove ljubezni. Vsekakor pa ne potrebuj "strokovne 
starševske analize" vzrokov njegovega neuspeha.  
 
2. Že takoj ob začetku ukvarjanja s športom je treba otroka naučiti samostojnosti. Starši naj 
ga ne vozijo na vsako tekmo, naj to opravijo kdaj tudi starši drugih otrok ali trener. Na ta 
način bodo starš prihranili brezplodni dan posedanja in čakanja, ki se ob neuspešnem 
nastopu zlahka sprevrže v nezadovoljstvo, ki vodi do konf1iktov z otrokom. 
 
Sčasoma naj starši svojo odsotnost na treningih in tekmah še stopnjujejo, ne da jo s 
prihajajočimi uspehi samo še povečujejo. Odsotnost pa seveda ne pomeni nezainteresiranost  
Zanimanje za otroka ne sme ugasniti, da se ne bi otrok počutil brez podpore. 
 
3. Če so starši prisotni na tekmovanju, naj otroku ne pokažejo, da so nervozni. Zakaj bi ga 
obremenjevali z dodatnimi pritiski in povečevali njegovo nervozo? 
 
4. Nekateri starši svojega otroka ob slabem dosežku kaznujejo, včasih celo fizično. Takim je  
treba prepovedati dostop na tekmovanje, saj ne le razvijajo otrokove bojazni in povečujejo 
stres, pač pa predvsem dolgoročno negativno vplivajo na otrokovo osebnost. 
 
 5. Kadar trenerja ni na tekmovanju, lahko tudi starši (če se spoznajo na športno panogo) 
dajo strokovno oceno otrokovega nastopa, vendar mu je potrebno dati pozitivno spodbudo 
že pred oceno, ne glede na uspeh ali neuspeh. Otrok nujno potrebuje podporo. 
 
6. Otrok staršem ne sme ukazovati. Če se ukvarja s športom, to še ne pomeni, da lahko svoj 
položaj tudi izrablja. Nekatera osnovna pravila so enaka za vse otroke, tako za športnike kot 
nešportnike. Starši mu ne smejo popuščati, naloga trenerja pa je, da jih pri tem opozarja, saj 
se običajno tega početja ne zavedajo. 
 
7. Dobro vodenje na tekmovanju je ključnega pomena. Preveč pogovarjanja praviloma 
škodi. Najbolje je, da starši otroku le vlivajo samozavest in krepijo pozitivne miselne sheme, 
ostala navodila pa naj prepustijo strokovnjaku - trenerju, ki za njihovega otroka skrbi. 

 

 
DOMAČA SKAKALNICA 

 
Številne generacije otrok so izdelovale »domače skakalnice.« Tako bo verjetno tudi v 
prihodnje. Pogosto zgradijo otroci male skakalnice tudi v šoli v naravi. V tej zgibanki 
najdete zase in za vaše učitelje ter starše navodilo kako naj bo vaša domača skakalnica 
izdelana, da bo čim bolj varna. 
 
 
Izbira terena 
 
Za učenje pripravimo blago strmino z blagim iztekom in proti strmino  (če je to mogoče). Že 
naravna konfiguracija terena naj daje videz male skakalnice, pri kateri so vidni zaletišče, 
odskočišče, doskočišče in iztek. V njem mora imeti začetnik dovolj prostora za varno 
zaustavljanje. 
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Teren najprej primerno steptamo in izberemo ustrezen prostor za postavitev mostička 
skakalnice (potrebujemo ustrezne pripomočke: lopato, grablje...), ki naj bo dolg 1 -1,5 m in 
naj za začetek dopušča  skoke, dolge od 3 do 5 m. 
»Domače« skakalnice, ki so velike od 3 do 20 m, običajno ne izpolnjujejo  vseh 
homologacijskih zahtev. Tem pravimo tudi »improvizirane skakalnice«. 
Prostor za skakalnico moramo ustrezno označiti in ga zavarovati pred morebitnimi 
obiskovalci. Vsekakor mora biti ločen od frekvenčnih smučarskih poligonov na smučišču.  
 
Nalet (dolžina, hitrost) 
 
Skakalnica mora biti ustrezno pripravljena oziroma utrjena. To pomeni, da je varna, preden 
jo uporabljamo. Zaletišče mora biti dovolj široko in mora imeti ustrezen prehodni lok. 
Površina mora biti ravna. Na zaletišču mora biti utrta smučina, ki omogoča dobro vodljivost 
smuči (globina smučine ne sme presegati 3 cm). 
 
Odskočišče (miza) mora biti dovolj široko in ustrezno trdo (niti premehko niti pretrdo) in 
naklon (do 10 stopinj) mora ustrezati profilu doskočišča. 
 
Doskok (naklon - razmerje) 
 
Doskočišče mora biti prav tako dovolj široko in ustrezno trdo  (niti premehko niti pretrdo). 
Pri mehkem doskočišču se bo sneg pri doskoku vdiral in lahko zaradi tega skakalec izgubi 
kontrolo nad smučmi. Pri pretrdem doskočišču, predvsem, če je poledenel, smuči ne bodo 
vodljive in bodo zelo oteževale varno vožnjo v iztek. Premehko doskočišče utrdimo tako, da 
ga prehodimo in poteptamo. Pretrdo doskočišče zrahljamo z jeklenimi grabljicami tako, da 
predremo zgornjo plast snega, oziroma ledu. Površina snežne obloge naj bo popolnoma 
ravna. Robove doskočišča označimo (s trakovi različnih barv, smrekovimi vejicami…). V 
ločni del izteka vržemo nekaj majhnih smrekovih vejic za boljšo orientacijo skakalca. Na 
koncu označimo tudi mejo padcev. 
Iztek naj bo širok, utrjen in po možnosti usmerjen proti strmini, tako da se lahko skakalec po 
zaustavitvi na smučeh vrne ob doskočišče.  
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Blekova vas 13, p.p. 83, 1370 Logatec 
www.ssklogatec.com 

 

E-pošta: ssklogatec@gmail.com 
 

PRIJAVNICA 
 
IME:______________________________________________________________ 
 
PRIIMEK:_________________________________________________________ 
 
NASLOV:__________________________________________________________ 
 
DATUM 
ROJSTVA:__________________________________________________ 
 
PODPIS 
STARŠEV:__________________________________________________  

 
 

Začetniki leta 2006 
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SPONZORJI  
   

Občina Logatec 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


