
 

 

 

 

BILTEN 2 – KONČNO OBVESTILO 

  

Spoštovani udeleženci ZIMKA 2020! 

V veliko veselje in odgovornost nam je, da ste se odzvali v tako velikem številu. Na športnih igrah v 

soboto, 1. februarja, nas bo skupaj več kot 600 udeležencev iz cele Slovenije! Kljub mili zimi je na Kopah 

dovolj snega, da bomo igre lahko izpeljali. Smučišče obratuje in tudi mi smo že pripravljeni, da vas 

sprejmemo in pogostimo pri nas na našem Pohorju. 

Želimo vam veliko športnih uspehov, prijetnih druženj med kolegi ter lep in zabaven dan. 

        Direktor Komunale Slovenj Gradec d.o.o. 

                 Jožef Dvorjak 

 

V nadaljevanju vam podajamo podrobne informacije glede izvedbe tako družabnega dela kot športnih 

tekmovanj. 

Lokacija strokovnega posveta, petek 31. januar 2020: 

Hotel Vabo, Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec 
 

 

Lokacija športnih iger, sobota 1. februar 2020: 

Gorsko turistični center Kope, Razborca 31, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

https://goo.gl/maps/6vp9geXCNKpevTuN9 

 

 

Zemljevid lokacije - Kope: 

 

https://goo.gl/maps/6vp9geXCNKpevTuN9


 

 

 

 

STROKOVNI POSVET 
PETEK, 31. januar 

 
Petek je namenjen sproščenemu druženju vodstvenih delavcev ter izmenjavi izkušenj 

in dobrih praks iz naše stroke. 

Po sprejemu udeležencev ter skupnem zajtrku se bomo sprehodili po starem mestnem jedru ter 

spoznali glavne znamenitosti mesta. Slovenj Gradec je kulturno središče in eno najlepših mestnih 

jeder v Sloveniji z nagrado Turistične zveze Slovenije. V letu 2017 smo praznovali 750 let podelitve 

mestnih pravic.  

 

Po kosilu sledi odhod na Kope, kjer smo v centru Kope pripravili dva zanimiva predavanja s področja 

komunalnega gospodarstva. Po prosti razpravi in druženju sledi nočna smuka in večerja. Za tiste, ki ne 

smučate, pa možnost vožnje s party ratrakom.  

 

Program 

10:00 sprejem udeležencev in zajtrk v hotelu Vabo 

11:00 – 12:30 ogled mestnega jedra 

13:00 – 14:30 kosilo v hotelu Vabo 

Po kosilu sledi odhod na Kope in ureditev prenočišč.  

15:30 – 17:30 sprejem v centru Kope, strokovni del 

18:00 – 20:30 nočna smuka na smučišču Pungart ali vožnja s party ratrakom  

21:00 večerja v restavraciji Kope in zabava v Holcer pub-u 

 

Lokacija dogodka 

1.del: Hotel Vabo, Glavni trg 43, 2380 Slovenj Gradec  
2.del: Center Kope, Razborca 31, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 

Parkiranje 

1. del: plačljiva parkirišča v neposredni bližini hotela – Vorančev trg ali Glavni trg 

2. del: dovolj parkirišč v okolici smučišča 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mislinja.si/obcinskevsebine/1947


 

 

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA IN DRUŽABNI DEL 
SOBOTA, 1. februar 

 
Poleg pravilnika, ki je objavljen na spletni strani zimko.si podajamo še naslednje podrobne 

informacije. 

 

Lokacija dogodka 

Smučišče Kope, Gorsko turistični center Kope, Razborca 31, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

https://goo.gl/maps/6vp9geXCNKpevTuN9 

 

Parkiranje 

Parkirišča v okolici smučišča. Upoštevajte navodila redarjev. 

 

Prevzem daril, smučarskih kart ter bonov za hrano in pijačo 

Za udeležence sobotnega programa organizator poskrbi za dostavo daril, smučarskih kart in bonov za 

hrano ter pijačo nekaj dni pred dogodkom na lokacijo prijavljenega podjetja.  

Udeleženci petkovega strokovnega posveta dobijo promocijsko darilo na dan posveta. 

 

Prevzem štartnih številk za tekmovalce 

Vodje ekip na dan dogodka prevzamejo štartne številke na info stojnici ter jih po končanem 

tekmovanju vrnejo organizatorju.  

 

Program 

8:00 – 10:00 sprejem udeležencev, prevzem štartnih številk na info stojnici, zajtrk za udeležence ter 

pozdravni nagovor v prireditvenem šotoru 

10:00 začetek tekmovanj – veleslalom za moške – kategorije A, B in C 

10:30 začetek tekmovanj – veleslalom za ženske in moška kategorija D 

12:00 začetek tekmovanj – deskanje na snegu 

10:00 začetek programa za navijače 

11:00 – 13:00 topla malica v prireditvenem šotoru 

14:00 začetek tekmovanj – sankanje 

14:00 začetek tekmovanj – tek na smučeh 

16:00 – 18:00 večerja v pokritem šotoru in podelitev pokalov 

16:00 – 21:00 zabava s skupino Mambo Kings 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/6vp9geXCNKpevTuN9


 

 

 

PROGRAM ZA NAVIJAČE 
 
Poleg spodbujanja vaših sodelavcev se lahko tudi vi udeležite zanimivega programa. Za vas 

smo pripravili različne aktivnosti.  

Prijave na te aktivnosti zberejo vodje ekip in javijo na dan dogodka na info stojnici.  

 

POHOD NA ČRNI VRH – 1543m 

Črni vrh je najvišji vrh Pohorja. Do tja vodi razgibana pot primerna za vse. Ker je vrh delno 

neporaščen se lepo vidi Velika Kopa, Uršlja gora in zadaj Kamniške in Savinjske Alpe.  

Pohod bo trajal cca. 2h zmerne hoje.  

ODHOD ob 10:00 

 

KRPLJANJE 

Doživite čarobno zimsko naravo na poseben način – s krpljami.  

Voden pohod v skupinah po 10. Trajanje pohoda cca. 1h. 

ODHOD prve skupine ob cca. 10:00 

 

 

HOLCARIJA 

Spoznajte stara gozdarska opravila na poučen in zabaven način. Prikaz bo vodil humorist Vrlič. 

Dogodek je primeren za večjo skupino. Prijave niso potrebne. 

URA DOGODKA – 13:00 

LOKACIJA – center Kope – objekt nad prireditvenim šotorom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TEKMOVALNI DEL 
 

Tekmovanja v športnih disciplinah bodo potekala na smučišču Kope – Pungart,  

Velika Kopa in Sedlo. Povezave zaradi pomanjkanja snega ne obratujejo. Prosta smuka je možna 

tudi na progi Kaštivnik (dostop z avtomobilom; prevoz tja in nazaj v lastni režiji). 
 

Vsak udeleženec tekmuje na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za 

morebitno materialno škodo oz. poškodbe oseb in stvari med in po tekmovanju ali za povzročeno 

škodo tretji osebi. 

 
 

VELESLALOM ZA MOŠKE – kategorije A, B in C 

Tekmovanje v veleslalomu za moške bo potekalo na nezahtevni smučarski progi Pungart –                 

4 sedežnica Pungart. Tekmovalci bodo štartali po starostnih kategorijah od najstarejše do najmlajše. 

Štartna lista se objavi vsaj en dan pred dogodkom. Posredovana bo vodjem ekip ter objavljena na 

spletni strani zimko.si. Tekmovalec, ki zamudi na start, lahko starta samo na koncu svoje skupine. 

PRVI ŠTART – 10:00 

Kategorije: 

A do vključno 35 let 

B 36 do 45 let 

C 46 do vključno 55 let 

 

VELESLALOM ZA ŽENSKE in MOŠKE kategorije D 

Tekmovanje v veleslalomu za ženske in moška kategorija D bo potekalo na nezahtevni smučarski 

progi Velika Kopa -  vlečnica Velika Kopa. Dostop bo označen od vrha sedežnice Pungart (120m od 

zgornje postaje sedežnice Pungart). Tekmovalke bodo štartale po starostnih kategorijah od 

najstarejše do najmlajše. Sledi moška kategorija D. Štartna lista se objavi vsaj en dan pred dogodkom. 

Posredovana bo vodjem ekip ter objavljena na spletni strani zimko.si. Tekmovalec, tekmovalka, ki 

zamudi na start, lahko starta samo na koncu svoje skupine. 

PRVI ŠTART – 10:30 

Kategorije veleslalom ženske:   

A do vključno 40 let 

B 41let in več 

 

Kategorije veleslalom moški: 

D 56 let in več 

 



 

 

 

 

TEKMOVANJE V DESKANJU NA SNEGU 

Tekmovanje v deskanju na snegu bo potekalo na nezahtevni smučarski progi Velika Kopa – 

vlečnica Velika Kopa. Dostop bo označen od vrha sedežnice Pungart (120m od zgornje postaje 

sedežnice Pungart). Prve štartajo tekmovalke, za njimi tekmovalci. Štartna lista se objavi vsaj en dan 

pred dogodkom. Posredovana bo vodjem ekip ter objavljena na spletni strani zimko.si. Tekmovalec, 

tekmovalka, ki zamudi na start, lahko starta samo na koncu svoje skupine. 

 

PRVI ŠTART – 12:00 

Kategorije: 

Ženske – 1 kategorija 

Moški – 1 kategorija 

 

TEKMOVANJE V SANKANJU 

Tekmovanje v sankanju bo potekalo na nezahtevni smučarski progi Sedlo. Smučarska proga se bo 

pred pričetkom zaprla za smučarje in se bo pripravila za tekmovanje. Sanke zagotovi organizator. 

Štartna lista se objavi vsaj en dan pred dogodkom. Posredovana bo vodjem ekip ter objavljena na 

spletni strani zimko.si.  

Enemu paru pripada ena štartna številka. Na štart je potrebno peš. Hodite po označenem delu. 

Tekmovalca morata celo progo prevoziti skupaj na enih sankah. Par, ki zamudi na start, lahko starta 

samo na koncu startne liste. 

 

PRVI ŠTART – 14:00  

 

TEKMOVANJE V TEKU NA SMUČEH 

Tekmovanje v teku na smučeh bo potekalo na tekaški progi v bližini vlečnice Sedlo.  

Tekmovanje bo izvedeno v dveh skupinah. Prve štartajo ženske, drugi moški. 

PRVI ŠTART – 14:00  

 



 

 

 

DRUŽABNI DEL – prireditveni šotor 
 

Poskrbljeno bo tudi za kulinarično razvajanje udeležencev ter zabavo ves dan. Vsi udeleženci 

prejmejo bone za malico in večerjo. Pri vsakem od obrokov je vključena ena pijača. Celodnevno 

dogajanje bo spremljal naš DJ. Zvečer sledi zabava v šotoru s skupino Mambo Kings. Najvztrajnejši  

lahko po končani prireditvi nadaljujejo druženje v Holcer pub-u, ki je znan po svojih odličnih zabavah.  

 

Program 

8:00 ZAJTRK z domačimi dobrotami, čajem, kavo in zakuhanim vinom 

11:00 do 13:00 SMUČARSKA MALICA NA ŽLICO s pohorskim loncem in golažom 

16:00 do 18:00 SAMOPOSTREŽNA VEČERJA in PODELITEV POKALOV 

16:00 do 21:00 ZABAVA S SKUPINO MAMBO KINGS 

 

 

IZMED VSEH UDELEŽENCEV BOMO NA PODELITVI IZŽREBALI BOOM 

VIKEND za dve osebi na Kopah, ki ga podarja podjetje VABO D.O.O. 

 

 

ČEZ DAN BO POTEKAL TEST SMUČI ELAN.  

 

 

Vsem udeležencem Zimske komunaliade 2020 želimo varno smuko, prijetno 

druženje, uspešno tekmovanje ter polno lepih trenutkov na našem Pohorju! 

 

 

 

*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa. Morebitne spremembe bodo javljene 

vodjem ekip in na info stojnici. 

Za dodatne informacije pred in med dogodkom smo vam na  

voljo – organizacijska ekipa: 

Gregor Andrejc – 041 802 576 – tek na smučeh 

Tjaša Borovnik – 031 331 657 – strokovni posvet 

Uroš Sušec – 041 332 786 – info, sankanje 

Dejan Požgan – 041 363 653 – info, smučanje 

Dejan Kašnik – 040 127 085 – info, prijave 

Branka Slemenik – 041 730 634 – navijači 

Janja Vrhovnik – 051 682 844 - kotizacije 

  



 

 

  

 

NAŠI PODPORNIKI oz. SPONZORJI 
 

Res najlepša hvala vsem podjetjem in posameznikom, ki so se odločili  

podpreti naš dogodek. Brez vaše podpore nam nebi uspelo! 

 

 

*Vrstni red navedenih sponzorjev je naključen. 

           

                

            

              

               

             

                        
                   

                            

                          

           

                  

             

            

                          

                     

                                

                    

             

                     

              

                         

                             

                      

                  

                    

            

               
             
                                   
                             
           
                  
                 
               
                                    
           
            
               
              
                              
                     
                         
            
                      

                          
             
             
              
                       
             
             
           
                          
             
                
                                    
                 
                           
                 
            
                                 
            
                           
               
              


