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Napiši geslo, svoj naslov in starost ter jih do 20.12. 2022 pošlji na naslov: Društvo Sobivanje, Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana. 
Izžrebali bomo nagrajence, ki bodo prejeli privlačne nagrade.

V tej številki boš spoznal prav posebno
 kokoš, čaka te kviz, pobarvanka in veliko zanimivega 

o Svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, 
ki bo kmalu v Planici. 

Še enkrat pozorno preglej revijo. Opazil boš, 
da nam ponekod družbo delajo črke. Prepiši jih od začetka 

do konca revije v enakem zaporedju v spodnje krogce. 
To je jesensko-zimsko geslo.

Fotografije:  www.shutterstock.com, Mediateka STO, Arhiv Planica
 

Sobivanje – brezplačna revija za otroke in starše, december 2022. Letnik 7, številka 14. Nosilec projekta: Sobivanje – Društvo za trajnostni 
razvoj. Izdajatelj: Bomark d.o.o., Predjamska cesta 1, 1000 Ljubljana. Odgovorni urednik: mag. Borut Petelin. Besedila in urejanje besedil: 
Andreja Šeme. Strokovni sodelavci: dr. Lia Katarina Kompan Erzar,  Tomaž Oršič. Jezikovni pregled: Zorana Teran. Likovno uredništvo in 
oblikovanje: Nina Marselan. Fotografije: Shutterstock oziroma navedeni avtorji. 14. številka revije Sobivanje izhaja v tiskani in v e-obliki. 
Vsebina je zaščiteno avtorsko delo in jo je brez pisnega dovoljenja nosilca projekta prepovedano razmnoževati v kakršnikoli obliki. 
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https://www.planica2023.si/
http://www.tosidos.si/si
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SKRB ZA 
OKOLJEKDO SMO?

KAKŠNE SMO?
Prepoznal me boš po čopu podaljšanih 
peres na vrhu glave za rožo. Sem 
rjavordeče barve in nisem prav velika, 
odrasla tehtam okoli dva kilograma. 
Noge imam bele barve in so srednje 
visoke. Petelini so malo težji, do tri ki-
lograme, čopek podaljšanih peres ima-
jo za rožo. Oni so rjavordeče barve po 
glavi, vratu in hrbtu ter črni po trebuhu 
in repu.

Sem štajerska kokoš. Slovenska avtohtona pasma. Moje praprapra...babice 
so zaradi okusnega mesa omenjene že v zapisih z Dunaja iz 14. stoletja. 
Obstajalo je več barvnih tipov štajerske kokoši (rdeče-rjava, pšenično-rjava, 
grahasta). V letu 1902 je bil pripravljen pasemski opis (standard), 
v katerem so pasmo imenovali »štajerka«. 
V Sloveniji se je v glavnem ohranila le 
jerebičasta štajerska kokoš.

KAJ POČNEMO?
Sem nesna kokoš. To pomeni, da me imajo ljudje radi predvsem zato, ker 
znesem veliko jajc. Koliko? Na farmah znesemo od 130 do 160 jajc na leto, 
največ jajc pa znesem na kmetijah, včasih celo 200 jajc v enem letu! To je res 
ogromno, kajne! Povprečno jajce je težko okoli 55 gramov in ima lupino sve-
tle, značilno bele barve.

Fotografija: Nežika  Petrič



Fotografje: Čebeli: Robert Mulej, 
čebele v letu in panj: Dunja Wedam, čebelar: Aleš Fevžer6 7

SKRB ZA 
OKOLJE

NA POMOČ!
Naša pasma je ogrožena. V Sloveniji nas je le še okoli 1600. Na srečo se 
naša družina v zadnjih letih povečuje. Najlepša hvala za trud priznani rejski 
organizaciji z oddelka za zootehniko na Biotehniški fakulteti in rejcem, ki se 
posvečajo naši vzreji. Štajerske kokoši smo vedno bolj priljubljene tudi pri 
ljubiteljskih rejcih, saj smo zelo primerne za kmečka dvorišča.

KJE ŽIVIMO?
Živimo na prostem in v hlevu. V preteklosti je bila pasma štajerskih kokoši 
razširjena po vseh alpskih deželah od Donave do Jadranskega morja in v 
Panonsko ravnino. Največ pa nas je bilo na južnem delu avstrijske Štajerske 
in na območju med rekama Muro in Savo na slovenskem Štajerskem. 

KAJ JEMO?
Sem zelo samostojna in znam poskrbeti sama 
zase. Rada brskam po tleh in si poiščem kaj do-
brega za v kljun: žuželke, semenke, črve, travo ... 
Pojem celo nekaj peska in kamnov. V kljunu 
namreč nimam zob, zato pesek v želodcu delu-
je kot mlinski kamen in pomaga pri drobljenju 
hrane, preden gre ta v prebavni trakt. Pesek je 
koristen tudi zaradi apnenca, ki ga nujno potre-
bujem, da lahko ustvarim jajčno lupino.

Štajerske kokoši so 
poznali že v 14. stoletju. 

Zaradi okusnega mesa so bile 
popularne celo na Dunaju.

Fotografije: Petelin: Vida Rezar, Kokoši: Nežika  Petrič
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Vse bo v redu.
triglav.si

Kuža Pazi svetuje,
Kuža Pazi varuje! Preden stopiš 

na drsališče, 
ogrej obe 
zapestji

Žal veliko ljudi še vedno praznuje s pokanjem petard. Ker psi bolje slišijo in ker ne razumejo, 
kaj se dogaja, jih pokanje petard vznemiri še bolj kot ljudi. 

Pokanje petard pes poveže s pozitivno ali negativno izkušnjo in se glede na to tudi odzove. 
Odpravljanja strahu pred pokanjem se lotimo tako, da ob pokanju psa nagradimo in tako 
bo to zanj pozitivna izkušnja. Če pa ob pokanju petard nastane preplah, se pes nauči, da se 
dogaja nekaj slabega. 
Zato se še pred prazniki doma pogovorite, da boste ob pokanju petard reagirali mirno. Tako 
boste lahko preprečili mnoge težave in psu pomagali, da bo mirno preživel decembrsko 
norijo.
Prav tako je pomembno, da psa že prej izpostavljate različnim dražljajem, tudi zvočnim. Pes, 
ki bo močne dražljaje že poznal, bo imel manj težav s pokanjem. Pomembno je tudi, da imate 
s psom trdno vez. Tako se bo pes čutil varnega in mu bo lažje.
Priporočamo, da se s psom izogibate silvesterskemu rajanju in ur v dnevu, ko najbolj poka. 
Na sprehod pojdite raje bolj zgodaj, ko drugi še spijo ali pa so v službi, zgodaj popoldan ali 
pozno zvečer.
Kadar pa nas v družbi psa pokanje petard vseeno preseneti, dovolimo preplašenemu psu, 
da si najde zavetje, kjer se počuti varnega. Če pes med truščem mirno leži, ga nagradimo s 
priboljškom, ki bo prebudil pomiritveni občutek ugodja.
Kljub vsemu zaradi pokanja petard vsako leto veliko psov pobegne. Zato je pomembno, da 
ima pes na ovratnici značko z našo telefonsko številko, da nas bo najditelj lahko poklical. 

http://
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Pobarvaj dve tretjini kokoši rjavo, eno tretjino pa sivo. Peteline pobarvaj tako, da jih bo pol rjavih, 
pol pa oranžnih. Piščančke pobarvaj tako, da bo ena tretjina rjavih, dve tretjini pa rumenih.

Vsaka kokoška naj bi imela dva piščančka. Koliko piščančkov manjka?

Piščančki se radi igrajo v paru. Koliko piščančkov je brez para? 

Vsaka kokoš ima svojega petelina. Koliko petelinov manjka na sliki? 

Pravilni odgovori: štiri kokoši so rjave, dve sta sivi. Dva petelina sta rjava, dva pa oranžna. Trije piščančki so rjavi, šest je rumenih
Manjkajo trije piščančki. En piščanček je brez para. Manjkata dva petelina. 

Kako zanimive 
naloge iz kokošnjaka! 

Bo šlo?
SKRB ZA 
OKOLJE

• Najdebelejša snežna odeja: 700 cm na Kredarici (22. aprila 2001).
• Največja količina snega, ki je padla v 24 urah: 130 cm na Kredarici 
   (12. decembra 2017 in 8. februarja 2021).  
• Najnižja temperatura: 35,5 stopinj Celzija na Babnem Polju 
   (15. in 16. februarja 1956 in 13. januarja 1968).
• Najnižja mesečna povprečna temperatura: 17,25 stopinj Celzija na 
   Kredarici (februarja 1956).
• Največje število hladnih dni v letu (ko je bila najvišja dnevna temperatura      
   manj kot 0 °C): 281 dni na Kredarici (1972).
Vir: ARSO vreme: Slovenski vremenski rekordi
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5 pomembnih stvari: 
pločnik, zebra, zelena luč, rumena 

rutica, kresnička!

Iskreno vas naprošam, da ste s svojim odgovornim ravnanjem v prometu otrokom zgled. Otroci 
se največ naučijo prav skozi vsakdanje izkušnje. Na poti v šolo, na dejavnosti, se z njimi čim 
več pogovarjajte, na praktičnih primerih jim razložite pravila prometne varnosti. To je najboljša 
naložba v njihovo samostojnost in varno prometno prihodnost. Brez izgovorov poskrbite za 
dosledno pripenjanje, nikakor ne uporabljajte mobilnega telefona med udeležbo v prometu, 
bodite strpni. Prilagodite hitrost, za volan nikar pod vplivom alkohola,  Tako jim boste pomagali 
razvijati spoštljivo prometno kulturo. 

Naj bo vsaka pot varna in da bi na vsak cilj tudi v letu, ki je pred nami, prišli srečno!
mag. Simona Felser, v. d. direktorja Javne agencije RS za varnost prometa

VARNOST V 
PROMETU

Takoj, ko stopite skozi domača vrata, ste udeleženci v prometu. V šolo, glasbeno šolo, na 
športne in druge dejavnosti hodite peš, uporabljate kolo, skiro, rolko, vozite se v različnih 
vozilih. 
Ob cesti je toliko zanimivosti, ki pritegnejo vaš pogled, kajne? Vaša 
naloga v prometu je, da ste ves čas pozorni na dogajanje v svoji 
okolici. Na kolesu, skiroju ali na rolki vedno nosite čelado. S 
pisanimi, svetlimi oblačili poskrbite, da ste opazni in vidni, v 
mraku in ponoči nosite odsevne trakove in kresničke. Odsevne 
trakove namestite tudi na kolesa in skiroje. Rumeno rutico nosite 
v prvih in drugih razredih, tako vas bodo vozniki opazili še prej. 
Cesto prečkajte le pri zeleni luči na semaforju in se prepričajte, da 
je prečkanje res varno, vedno s pogledom levo-desno-levo. Hodite 
po pločniku in če hodite v skupini, se nikakor ne prerivajte. Že imate svoj 
mobilni telefon? Naj bo v prometu  varno pospravljen v vaši torbi ali žepu. Če pa kot pešci 
nimate kresničke, ali druge odsevne površine, lahko uporabite svetilko telefona, da boste 
bolje vidni. Želim vam doživetij polno zimsko obdobje!

http://www.avp.si
http://www.avp-rs.si
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VARNOST V 
PROMETU

V letošnjem projektu 
sodeluje skoraj 30.000 
otrok iz kar 195. vrtcev 
in osnovnih šol.

Na smučišču nismo sami. Za to, da se bomo na smučišču vsi 
dobro imeli, smo odgovorni vsi. Tudi ti. Zato preberi spodnje 
tri nasvete in jih vedno upoštevaj.

• ČELADA. Na smučišču moraš vedno imeti čelado. Čelada je obvezna 
za vse otroke in mladostnike, mlajše od 14 let. Priporočljiva pa je tudi za odrasle.

• HITROST. Hitrost in način smučanja vedno prilagodi zasedenosti 
smučišča in njegovim lastnostnim ter svojim izkušnjam in telesni 
pripravljenosti. Upoštevati moraš tudi vremenske razmere.

• SMUČARSKA OPREMA. Smučarsko opremo vedno odlagaj 
nekam, kjer drugim smučarjem ne bo v napoto in jih ne bo 
ovirala. Nanjo vedno pazi, da ti je kdo ne ukrade.

Na smučišču moraš 
upoštevati pravila in opozorila, 

sicer lahko pride do nesreče.
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 Gotovo še veš, katera so trajnostna prevozna sredstva, kajne? To so vsa 
tista prevozna sredstva, s katerih uporabo ne onesnažujemo okolja. 

Nekaj jih imaš gotovo tudi ti doma: kolo, skiro, sanke, smučke, rolka, rolerji ... 
Trajnostna prevozna sredstva so tudi avtobusi in vlaki, saj jih lahko uporablja 
veliko ljudi naenkrat in tako ne prihaja do dodatnega onesnaževanja.

TRAJNOSTNA 
POT = MOJA
IZBIRA  Reši rebus in izvedel boš, v čigavi družbi je priporočjivo biti vso zimo. 

Kdo naj bo vedno s tabo?

Obstaja pa še eno 
trajnostno prevozno 

sredstvo. Edinstveno! Zelo 
zelo posebno. Poveži pike z 
ravnimi črtami in razkrilo 

se ti bo.

Uuu, le kaj se bo 
prikazalo.

Rešitev: Kresnička

3.        1 2 3 4 5 6    E=Č 

1.        1 2 3 4 5 6 7     A =E

2.        1 2 3 4
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Pozimi, ko zemljo pokrije snežna odeja, se zemlja umiri 

in počiva. Malo bolj počasni smo tudi ljudje. Več je časa 

za družabne igre na toplem, za branje knjig in gledanje risank.

Seveda pa nas vleče tudi ven. Zima nam nudi številne možnosti za zimske športe in 

škoda bi bilo zamuditi priložnosti, ki jih v drugih letnih časih nimamo. S prijateji si 

lahko organizirmo krasno sobotno dopoldne s sankanjem z bližnjega hriba. Kadar 

je dovolj mrzlo, nas narava povabi tudi na drsanje ali pa se odpravimo na bližnje 

drsališče. Slovenija ima tudi veliko smučišč, ki nudijo smuko tako začetnikom kot že 

izkušenim smučarjem. Če se malo potrudiš s »štamfanjem«, pa lahko smučaš tudi s 

hribčka blizu doma.

ŽIVIM 
ZDRAVO

Pomembno je, da smo pozimi zunaj. Z gibanjem na svežem zraku si krepimo odpornost 

in mišice. Z drsanjem in smučanjem krepimo trebušne mišice, zadnjico in noge ter 

občutek za ravnotežje in koordinacijo. Tudi z vlečenjem sank v hrib krepimo mišice 

nog, pa tudi rok. 

Vzemimo s sabo nahrbtnik s toplim čajem v termo 

steklenici, škatlo zdravih piškotov in nekaj mandarin, 

pa bomo imeli čudovit dan. Take zimsko-gibalne urice 

ali dneve čim večkrat ponovimo. S prijatelji, starši ali 

pa kar sami. Tudi to je lahko čisto zabavno. 

Poznate še kakšne zimske športe? Na olimpijskih igrah

tekmujejo tudi v biatlonu (to je tek na smučeh in streljanje 

v tarčo), bobu (to so posebne sanke, ki drvijo po ledu), smučarskih tekih, curlingu, 

deskanju na snegu ...
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ŽIVIM 
ZDRAVO

  Najbolj zabavno je, kadar telovadimo skupaj. Povabi prijatelje in naredite  
 si zunanji poligon. Na postajah imate lahko spodaj navedene vaje, s katerimi boste 
krepili noge, razgibali roke in vadili koordinacijo, ali pa si izmislite svoje. Tudi če je zunaj 
zelo mrzlo, vas bodo vaje na poligonu zagotovo ogrele.  V primeru slabega vremene lahko 
vaje delaš tudi doma.

Prva postaja – poskakujoč pajacek

Poskočiš in dvigneš roki nad glavo v zrak, z nogami skočiš na široko na tla, spet poskočiš in 
spustiš roki ob telo, z nogami pa skočiš skupaj. Vajo ponoviš dvajsetkrat.

Druga postaja – zamrznjen počep

Čepiš z nogami v pravem kotu in šteješ do 30. Če se ti ne zdi težko, lahko šteješ do 60. 

Tretja postaja – visoki tek

Tečeš na mestu na vso moč in pri tem visoko dviguješ kolena.      
Med tekom v misliš šteješ do 30. Če se ti ne zdi težko, pa do 60. 

Četrta postaja – kroženje z rokami

Stojiš na mestu in krožiš z rokama. Najprej desetkrat naprej, nato pa še desetkrat   
nazaj. Nato eno roko vzročiš navpično navzgor in dvakrat odrineš, enako ponoviš z  
drugo roko. Vajo ponoviš desetkrat.

Peta postaja – izpadni korak vstran

Stojiš z nogama skupaj, roki sta ob telesu in gledaš naravnost. Še vedno si obrnjen 
naravnost, z desno nogo stopiš kar se da vstran, leva noga se posledično iztegne, roki 
pokrčeni skleneš pred sabo. Spet stopiš skupaj in ponoviš z levo nogo. Telovadba s prijatelji 

je zabavna!
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 Potrebuješ:
100 g kokosovega masla (lahko tudi kravjega)

100 g mletih ovsenih kosmičev

3/4 čajne žličke cimeta

40 g bele ali pirine moke

1/2 čajne žličke pecilnega praška ali sode bikarbone

100 g sladkorja (nerafiniran trsni je bolj zdrav)

1 jajce 

Postopek:
Stopi kokosovo maščobo ali maslo.

V posodi zmešaj kosmiče, moko, cimet in pecilni prašek ali sodo bikarbono.

V drugo posodo daj sladkor in stopljeno maščobo in z ročnim mešalnikom nekaj 
minut mešaj. Nato dodaj še jajce in še malo zmešaj.

Sestavine iz druge posode dodaj v posodo s kosmiči in moko in vse skupaj z 
žlico dobro premešaj. Pusti nekaj minut počivati, da kosmiči vpijejo tekočino.

S čajnima žličkama oblikuj majhne kupčke in jih polagaj na pekač, obložen s 
peki papirjem. Kupčki naj bodo vsaj 5 cm narazen, ker se med peko razlezejo.

Pečeš v ogreti pečici na 180 stopinj Celzija približno osem minut oziroma toliko, 
da se rovobi piškotov obarvajo zlatorjavo.

To je za 20 
piškotov, če bi jih rad 
več, naredi iz dvoj-

nih sestavin!«

1

2

3

4

5

6
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PRIJATELJSTVO

Želite res čarobne praznike? Imam en predlog. Takole gre: zvečer vsak dan 
pomisliš, zakaj je bil ta dan lep, kaj je bil njegov največji zaklad. Morda ti je bila 
najbolj všeč prijazna beseda, ki ti jo je izrekel sošolec, pesmica, srečanje z nekom, 
vesel dogodek, zanimiva igra … Vsak dan torej narišeš zaklad tistega dne. In ob 
začetku praznikov imaš zbirko decembrskih zakladov. Krasno, kajne?

Med prazničnimi dnevi risbice decembrskih zakladov pokaži staršem, bratcem in 
sestricam, babici in dedku in vsem, ki jih imaš rad. Pokaži jim vse, kar se ti je lepega 
zgodilo, gotovo jih boš zelo razveselil, ko boš z njimi to delil. Še posebej, ko bodo 
videli, da so na kakšni risbici tudi oni. In da so torej del tvojih zakladov tudi oni sami.
Morda bodo tvoje risbice staršem, dedkom in babicam pomagale do idej za pravljice 
in pesmice. Kaj ne bi bilo krasno, ko bi se v njih znašli nastopajoči s tvojih risbic! 
Med prazniki pa bo obilo časa za največje zaklade: dogodivščine, ki jih bomo doživeli 
skupaj, skrivnosti, ki jih bomo skupaj odkrili, in za večere, ko se bomo pomirjeni odpravili 
spat in bomo vedeli, da nas ponoči nekdo varuje in je z nami, ko nas je strah teme … 
Vse te risbice in zgodbe so del zaklada poslavljajočega se leta. Vse, kar smo doživeli, 
bo ostalo z nami, zapisano v srce. Čaka nas novo leto, polno zakladov, če jih le znamo 
opaziti in ceniti. 

dr. Lia Katarina Kompan Erzar
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PRIJATELJSTVO

Veš, kaj je najlepše darilo? Tisto, ki je presenečenje. Tisto, ki ga sploh 
ne pričakuješ. Lahko je kakšen priboljšek iz trgovine, še lepše darilo pa 
je tisto, ki ga narediš sam. Predlagamo, da ustvariš novoletno voščilnico 
in z njo polepšaš december nekomu, ki tega ne pričakuje.
Najprej pomisli, komu boš voščilnico podaril. Recimo ostareli sosedi ali 
gospodu, ki sprehaja psa in ga pogosto vidiš med igro v parku. Ali pa 
čistilki ali hišniku v šoli. Ali pa kuharici v vrtcu. Ali pa kar vsem!

Najprej se potrudi pri okrasitvi voščilnice, nato pa še z besedilom. 
Napiši, kaj ti je pri osebi všeč in kaj ji želiš v prihodnjem letu. 

Boš videl, koliko veselja boš s tako voščilnico ustvaril pri tistem, 
ki jo bo dobil.

Lahko jih presenetiš 
tudi s piškoti! Recept 

je nekaj strani
 nazaj.

Komu vse
 boš polepšal 

praznični 
december?
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Planica je prizorišče svetovnih prvenstev v smučarskih skokih in poletih. Verjetno ste že vsi slišali za 
planiške skakalnice in naše letalske junake, ki sodijo v sam vrh svetovne elite smučarjev skakalcev 
in letalcev.
Te slavne skakalnice se nahajajo v severozahodnem delu Julijskih Alp. Zgrajene so v dolini Planice, 
ki je ledeniškega nastanka. Razteza se od naselja Rateče pa do planinske postojanke, Doma v 
Tamarju. Od tam naprej se dolina nadaljuje pod imenom Tamar. 
Planici pogosto rečemo tudi dolina pod Poncami. To pa zato, ker jo na zahodni strani omejuje 
pogorje Ponc, ki omogoča odlične vetrovne razmere za doseganje najdaljših smučarskih poletov 
na svetu. Poleti je Dom v Tamarju priljubljen cilj kolesarjev, pozimi pa so do njega speljane tekaške 
proge.
Dolina Planice nudi priložnost za lep izlet. Ob vzhodnem vznožju Zadnje Ponce, blizu planinskega 
Doma v Tamarju, izvira gorski potok Nadiža. Nadiža izvira iz skalne stene in se takoj nato spusti 
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Planica, Planica,
snežena kraljica!
Le kdo je ne pozna
– lepoto iz snega?

Marjan Stare

v deset metrov visok slap. Steza do slapa je dokaj strma, zato morate imeti planinsko obutev in 
kondicijo, priporočljiva je tudi čelada. 
Dolina Planice in Tamarja sodi med najbolj obiskane in dostopne doline v Triglavskem narodnem 
parku in zato je za marsikoga prvi stik s čudovitimi naravnimi lepotami slovenskih Alp. Zelo 
zanimiv in poučen je ogled modernega skakalno-tekaškega središča s skakalnicami in muzejem, 
ki predstavlja 80-letno zgodovino svetovnih dosežkov! 
Leta 1934 je iz majhne, neznane dežele svet obšla novica, da je bil v Planici postavljen svetovni 
rekord v smučarskih skokih – Norvežan Birger Ruud je na stari Bloudkovi velikanki preskočil 92 
metrov. Trenutni rekord v poletih v Planici ima z 252 metri Japonec Rjoju Kobajaši. 
Planica se je zavihtela na vrh športnega zemljevida. Danes je simbol poguma in razvoja. Z 
več kot 40 svetovnimi rekordi je postala privlačen in zanimiv kraj, ki privablja tudi številne tuje 
obiskovalce. Danes je Planica ena najpomembnejših turističnih zanimivosti ob boku prelepemu 
Bledu in skrivnostni Postojnski jami.

Tomaž Oršič
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Kako rečemo skakalcem, ki letijo zelo daleč? Vpiši črke pravilnih odgovorov po 
vrsti v spodnja polja:

 Gotovo poznaš smučarske skoke v Planici. Ni Slovenca, ki jih 
    ne pozna, in vsi jih spremljamo. Februarja 2023 pa bo v Planici 
potekalo FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Prišli 
bodo najboljši športniki z vsega sveta. Mi pa jih bomo lahko 
gledali v živo. Zanje bomo glasno navijali, da bodo leteli čim dlje.

SLOVENIJA, KOT 
JO VIDIMO 
OTROCI

1. Po kom se imenuje največja 
skakalnica v Planici:

U  po bratih Grimm

O  po bratih Gorišek

F   po Kekcu

M po kozorogu

2. Kako dolg je bil najdaljši skok na 
planiški Velikanki?

A 191 metrov

D 203 metrov

E 222 metrov

R 252 metrov

3. V katerem športu na FIS 
svetovnem prvenstvu v 
nordijskem smučanju NE bodo 
tekmovali?

O  V skokih

P   V teku na smučeh 

E   V kombinaciji skokov in teka na  
      smučeh 

L  V smuku

4. Ali lahko pod okriljem mednarodne 
smučarske organizacije FIS tekmujejo 
tudi dekleta in ženske?

A ne

Č ne več

I da, od leta 2014

H da, od leta 2020

1. Najvišja skakalnica v Planici se imenuje po bratih Gorišek, ki sta zanjo naredila načrt. 
Zgrajena je bila leta 1969. 

2. Najdaljši skok na Velikanki je 24. marca 2019 izvedel Japonec Rjoju Kobajaši. Skočil je 252 
metrov.

3. Na FIS svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju bodo tekmovali v smučarskih skokih, 
v teku na smučeh in v nordijski kombinaciji skokov in teka na smučeh. V smuku ne bodo 
tekmovali.

Leta 1972 je bilo na 
Velikanki organizirano 

prvo svetovno prvenstvo 
v smučarskih poletih.

Na Velikanki je bilo 
postavljenih kar 28 svetovnih 

rekordov, kar je največ 
v zgodovini!

»Jaz sem čaplja Vita. 
Sem uradna maskota Svetovnega 
prvenstva v nordijskem smučanju v 
Planici! Zakaj so izbrali prav mene? 

Ja zato, ker zelo dobro letim in tudi tečem. 
Tako kot smučarski skakalci in smučarski 

tekači na tekmovanju. Pridi v Planico, 
 se bova skupaj slikala!«
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21. februar – 5. marec 2023 2.500.000 Od odprtja letalnice bratov Gorišek si je 

polete v živo ogledalo skoraj 2,5 millijona gledalcev.

70.000 22. marca 1997 se je 
na tekmi pod letalnico bratov Gorišek 
zbralo 70.000 tisoč gledalcev, kar je 
največja množica v zgodovini katere koli 
posamične tekme svetovnega pokala.

150.000 Leta 1985 je Planica dosegla rekord prizorišča. Na enodnevnem 
obisku se je zbralo kar 80.000 gledalcev, v treh dneh pa skoraj 150.000 obiskovalcev.

252 Trenutni rekord letalnice bratov Gorišek je 252 m. Dosegel ga je Japonec 
Rjoju Kobajaši 24. marca 2019.

Uuuu! 
Kakšne osupljive 

številke!

Prvič v Sloveniji
Svetovno prvenstvo v 
nordijskem smučanju

1 Leta 1972 je bilo na tej letalnici bratov Gorišek 
organizirano prvo Svetovno prvenstvo v smučarskih 
poletih v zgodovini.

41 V Planici je bilo postavljenih največ svetovnih 
rekordov. Kar 41 od 113!

92 Prvi »planiški« svetovni rekord je bil dosežen 
25. marca 1934, ko je Norvežan Birger Ruud na stari 
Bloudkovi velikanki skočil 92 metrov.

203 Prvi polet preko 200 metrov (203 m) v zgodovini je 17. 
marca 1994 uspel Fincu Toniju Nieminenu.

https://www.planica2023.si/


Od leta 1925 se na vsaki dve leti najboljši športniki sveta pomerijo na svetovnem prvenstvu v 
nordijskem smučanju. Naslednje leto ga bomo prvič gostili pri nas, v Planici. Moški in ženske 
z vsega sveta bodo tekmovali v treh disciplinah: v smučarskih skokih, teku na smučeh in v 
kombinaciji obojega – nordijski kombinaciji.

Smučarski skoki spadajo med paradne zimske športe. So 
nordijska smučarska športna panoga pod okriljem Mednarodne 
smučarske organizacije (FIS). V Sloveniji so zelo priljubljeni in 
zagotovo ni Slovenca, ki jih ne bi vsaj enkrat spremljal prek 
televizije ali v živo v Planici, ki je svetovno znana zibelka poletov.
Pri točkovanju ni pomembna samo dolžina skoka, ampak tudi 
sodniška ocena za slog ter kompenzacijske točke za moč vetra in višino zaletišča. Skakalci in 
skakalke nastopajo posamično in ekipno. Ta šport je najbolj priljubljen v Avstriji, na Finskem 
in na Japonskem, v Nemčiji, na Norveškem, Poljskem in pri nas.
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za vse zmagovalce ... ker:

Roza osrečuje.…

http://www.manner.com/sl


   Jamske slike smučarjev lovcev, ki zasledujejo žival z Norveške, 
  dokazujejo, da so se na smučeh premikali že okoli 2500 let pred našim štetjem. 
               Prvo tekmovanje v teku na smučeh so priredili leta 1769 v današnjem Oslu.  
 Za priljubljenost tega športa pa je zelo zaslužen norveški raziskovalec Fridtjof Nan-
sen, ki je leta 1888 s petimi spremljevalci v 42 dneh presmučal več kot 600 km neraziskanih 
snežnih prostranstev Grenlandije.
Tekmovanja v teku na smučeh potekajo v dveh tekaških 
tehnikah in na različnih razdaljah (5, 10, celo 50 km). 
Klasična tehnika je podobna hoji, le da se drsi po 
smučeh, ta tehnika je starejša. Kasneje se je razvila 
drsalna tehnika, pri kateri se drsi po smučeh v 
škarjastem koraku. 
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 Ta zimski šport predstavlja kombinacijo smučarskih skokov in teka na 
smučeh. Nordijska kombinacija se je razvila na Norveškem in v začetku so bili Nor-
vežani pričakovano najbolj uspešni na mednarodnih tekmovanjih. Sčasoma pa so 
postali uspešni tudi tekmovalci iz drugih držav.
Pri obliki tekmovanja v kombinaciji je imel pomembno vlogo Gunder Gundersen, ki 
si je v 80-ih letih zamislil obliko tekmovanja, ki je bila zelo zanimiva za gledalce, za ra-
zliko od starega načina, kjer se je že po tekmovanju v teku na smučeh vedelo, kdo bo 
zmagovalec, saj razlike ni bilo mogoče nadoknaditi v skakalnem delu. Gundersenova 
oblika tekmovanja se uporablja še danes in jo bomo lahko gledali tudi v Planici.
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Planica, športni raj pod Poncami, je alpska dolina v severozahodni Sloveniji in leži tik ob Tri-
glavskem narodnem parku, v katerem je varstvo narave osnvni, glavni cilj. Skupaj želimo ust-
variti dogodek s skoraj nič odpadki in z najnižjim možnim ogljičnim odtisom. To bomo dosegli 
skupaj: z zmanjševanjem količine odpadkov (zlasti odpadne hrane), z uporabo aluminijastih, 
bio-razgradljivih in drugih okolju prijaznih materialov namesto plastike in z recikliranjem. Na-
jboljši ambasadorji trajnostnega odnosa do narave ste prav vi, otroci in mladi. Z odgovornim 
ravnanjem na prireditvi boste vzor drugim obiskovalcem.
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