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Letos vas v primežu prave zime, ki kaže svoje zobe, vabimo na prijetno športno obarvano druženje na 

Muzejskih zimskih igrah v Črni na Koroškem 

 

Črna šteje nekaj več kot 4.000 prebivalcev in se ponaša z naravnimi lepotami in kulturno pestrostjo, 

nosi naslov najlepše urejenega vaškega jedra iz leta 2011. Črna je bila 2012 nagrajena kot najlepši 

izletniški kraj, lani pa so osvojili naziv najlepšega manjšega mesta v Sloveniji. Črna vas bo nedvomno 

očarala. 

Na smučišču, ki je praktično eno s krajem in njegovimi ljudmi, so naredila prve 'korake' na smučkah 

velika imena slovenskega in še prej jugoslovanskega zimskega športa kot so Danilo in Drago Pudgar, 

Katjuša Pušnik, Nataša Lačen, Mitja Kunc, Aleš Gorza in Tina Maze, vsi udeleženci olimpijskih iger z 

odličnimi rezultati. 

 

Pred vami je izziv, da se pomerite na smučišču, kjer so svoje poti začenjali naši vrhunski športniki in 

preverite olimpijsko formo. Obe tekmovalni veleslalomski progi bo količil Blaž Jelen - prvi trener 

Tine Maze, za izvedbo tekem pa bo poskrbel Smučarski klub Črna.   

 

Ponujamo tri športne dejavnosti, v katerih se bomo imeli predvsem fajn, kot bi rekli Korošci – to so 

veleslalom (v Črni), tek na smučeh (v dolini Bistre) ter pohodništvo (Podpeca).  

 

Zberemo se torej v Črni na Koroškem na parkirišču nogometnega kluba Peca - pod 

smučiščem v Črni, 3.3.2014 med 9. in 9.30, kjer vas bomo pričakali kolegi Koroškega 

pokrajinskega muzeja. 

 

Kako do nogometnega igrišča oz. parkirišča:  

- Če pridete iz mežiške smeri, peljete do središča Črne ter v krožišču izberete prvi izvoz desno v 

ulico (smer Najevska lipa, dolina Tople), na koncu te pa greste levo (ne desno čez most!), kjer 

po nekaj sto metrih na desni vidite igrišče in na levi strani parkirišče. K smučišču vodijo 

kovinske stopnice in sledite usmerjevalnim tablam.  

- V kolikor pridete iz Velenja, izberete v krožišču drugi izvoz ter nadaljujete po enaki poti kot 

udeleženci iz smeri Mežica.  

 

Kotizacija za člane SMD: 
Za smučarje je kotizacija  25 € (okrepčilo ob prihodu, celodnevna smučarska karta, štartnina in kosilo, 

v katerega pa ni vključena pijača) 

Za nesmučarje je kotizacija 10 € (okrepčilo, pohod in kosilo, v katerega ni vključena pijača). 
 



Kotizacija za nečlane SMD: 

Za smučarje je kotizacija  39 € (okrepčilo ob prihodu, celodnevna smučarska karta, štartnina in kosilo, 

v katerega pa ni vključena pijača) 

Za nesmučarje je kotizacija 15 € (okrepčilo, pohod in kosilo, v katerega ni vključena pijača). 
 

Člani morajo imeti ob prijavi plačano članarino (zaposleni v muzejih – redni člani 25 €, 

člani ljubitelji 15 €). Članarina se poravna na TRR SMD SI56 0700 0000 1446 845 (sklic: SI00 2014, koda 

namena: OTHR). 

 

Zaradi racionalnejšega poslovanja društva je nujno potrebno kotizacije in članarine poravnati samo preko banke 

na račun SMD. V primeru neudeležbe bo kotizacija povrnjena.  

 

Kotizacija se poravna z vplačilom na TRR SMD SI56 0700 0000 1446 845  

(sklic: SI00 030314, koda namena: OTHR) do srede, 26. februarja 2014 

 

Za plačano kotizacijo bo SMD  naknadno izstavilo račun. 

 

Prevoz do smučišča Črna je v lastni režiji. 

 

Merjenje športnih moči v veleslalomu in teku na smučeh bo potekalo v dveh starostnih kategorijah: 

 

- MLAJŠE MLADINKE / MLAJŠI MLADINCI (do 45 let) 

- MLADINKE / MLADINCI (nad 45 let) 

 

Prosimo vas, da se razvrstite v kategorije in po disciplinah oziroma dejavnostih, v katerih želite 

sodelovati. Nujno se (zaradi rezervacije kosila) prijavite tudi vsi tisti, ki ne boste tekmovali.  

Udeleženci, ki se boste prijavili za teke, prosim, da alternativno navedete še drugo dejavnost 

(pohod),saj glede na sedanje snežne razmere obstaja možnost, da le teh ne bo. 

 

Zaradi lažjega zbiranja prijav vas vljudno prosimo, da pošljete eno izpolnjeno priloženo 

prijavnico za vse udeležence posameznega zavoda po elektronski pošti na sedež Slovenskega 

muzejskega društva: SMD, Linhartov trg 1, 4240 Radovljica darja.erman@siol.net,  

faks 04 53 20 524, do  srede, 26. februarja 2014.  

 

Kontaktna oseba v zvezi s programom: Mojca Kos, Koroški pokrajinski muzej 

mojca.kos@kpm.si , tel.: +386 2 62 12 522 
 

KAKO DO ČRNE NA KOROŠKEM? 

 

Po štajerski avtocesti do izvoza Arja vas 

(A), potem po magistralni cesti v smeri 

Velenja. Tu sta potem dve možnosti za 

odhod v Črno. 

Prva pelje prek Slovenj Gradca, Raven 

na Koroškem in Mežice po regionalni 

cesti (na zemljevidu pot A-B-C).  

Druga pa gre prek Šoštanja in Belih vod 

(na zemljevidu pot A-D-C). Prva pot 

pelje malo naokrog, vendar je bolj 

ravninska, druga pa gre čez hrib in je v 

zimskih razmerah ne priporočamo. Pred 

odhodom preverite razmere na cestah.  
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PROGRAM: 

 

 

 

9.00 – 9.30     prihod udeležencev na parkirišče ob smučarski vlečnici v Črni 
- registracija, prevzem smučarskih vozovnic in štartnih številk, okrepčilo  

 
 
10.00 – 10.30     1. tek veleslaloma po kategorijah na smučišču Črna 
(mlajše mladinke / mlajši mladinci; mladinke / mladinci) 
 
 
 
11.00 – 11.30     2. tek veleslaloma po kategorijah na smučišču Črna 
(mlajše mladinke / mlajši mladinci; mladinke / mladinci) 
 
 
 
11.30              odhod pohodnikov v Podpeco na gradove kralja Matjaža 
 
 
 
12.00             tek na smučeh po kategorijah (mlajše mladinke / mlajši mladinci, mladinke /                                                                                                                                                                     

mladinci) na progi v Bistri (do 2 km) s startom ob parkirišču 
 
 
 
14.30 kosilo v na turistični kmetiji Plaznik v Bistri (ob tekaških progah) razglasitev 

rezultatov tekmovanj in druženje 
 
 
 
Želimo Vam dobro uvrstitev in prijeten dan v dobri družbi na snegu. 

 
Na svidenje v Črni! 

 
 
 
pripravile:        Verena Štekar-Vidic                                     
Brigita Rajšter, Nina Šisernik, KPM     Predsednica SMD 
Estera Cerar, SMD 
 
 
 
 
 


