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A smučarska industrija se ne da! Tudi v letošnjem Karving magazinu 
vam predstavljamo številne novosti, s katerimi bo spuščanje po 
belih poljanah in življenje ob njih še prijetnejše, polno užitka in lepih 
trenutkov, posladkanih z izjemnimi razgledi v sončnem vremenu. 
Da bo veselja še več, vam predstavljamo smetano evropskih 
smučišč, kjer nihče ne bi smel ostati brez nasmeha na obrazu, pa 
najsibo med počitnicami ali zgolj obiskom čez vikend.
Morda vas bo kdaj doletelo vprašanje, ali je smučanje sploh (še) 
trajnosten šport. Odgovor seveda ni enoznačen, a zagotovo pozitivni 
učinki vsaj deloma presežejo morebitne negativne posege v naravo, 
ki jih vsaj evropska smučišča rada spremenijo v pozitivno zgodbo 
nekje drugje. Smučarska industrija si prizadeva, da bi bilo vpliva 
na okolje čim manj, tudi uporabljeni materiali postajajo vse bolj 
trajnostni, pri tem pa ne pozabljajo niti na njihovo učinkovito rabo. 
In, ne pozabimo, smuči so eden od redkih izdelkov, ki prihaja iz 
lokalnih tovarn, v slovenskem primeru iz Begunj.
Kaj se bo zares dogajalo letošnjo zimo, je v tem trenutku težko 
napovedati. Zagotovo razmere pomenijo izziv ne samo za upravljalce 

smučišč, pač pa posredno zadevajo tudi celotne regije, ki živijo od 
zimskošportnih aktivnosti, pred izzivom pa stojimo tudi mi, smučarji. 
Zdi se, kot da nas čaka spust po strmem, poledenelem bregu, na 
koncu katerega je zgolj malo manevrskega prostora, zato ga bomo 
morali presmučati karseda nadzorovano in previdno – a brez 
nepotrebnega strahu, zaradi katerega se zatresejo noge.
Glede na vse večjo kakovost vložkov v smučanje smo prepričani, 
da nam bo ta spust uspel in da se bomo na dnu (berite: spomladi) 
z veseljem ozrli nazaj na breg in se spomnili vseh naših podvigov 
v še eni uspešni smučarski sezoni.
Na sneg!

Izziv
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KOLOFON

V zadnjih letih se zdi, kakor da bi se vse zarotilo proti najbolj priljubljeni zimski rekreaciji. 
V številnih državah so smučišča med pandemijo ostala zaprta, sezono kasneje so obratovala 
v omejenem obsegu, svoje so naredila vroča poletja in slabše zime, ki zobe pokažejo šele ob 
koncu sezone … Pred letošnjo sezono se vsi otepamo energetske krize, zaradi katere so že 
napovedali povišanje cen vozovnic, k sreči pa ne govorijo o omejitvah.
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Preudarna izbira smuči in 
smučarskih čevljev za še 
večji užitek na snegu
Vi poznate svoje smučarsko znanje in želje, v Koali pa vam strokovno 
svetujejo pri izboru opreme, ki bo docela zadovoljila vaše potrebe in vam 
omogočila način smučanja, ki ga najbolj obvladate. Ponudba je zelo 
raznolika in prilagojena različnim stopnjam smučarskega znanja, terenom 
(urejena smučišča, izven urejenih prog) ter slogom smučanja (kratki 
zavoji, dolgi loki itd.). Svetovalci v Koali točno vedo, da je prava izbira 
smuči in čevljev pravzaprav osnova za njihov poln izkoristek, svoje 
nasvete pa gradijo na podlagi dolgoletnih izkušenj in bogatega 
strokovnega znanja.

Atraktivna, tehnološko dovršena 
očala iz zgolj recikliranih materialov

Smučarska očala Uvex DH2100 
CV Planet združujejo športni videz, 
inovativnost in trajnostno 
naravnanost, ki ne vpliva na 
kakovost in uporabnost. Sferična 
leča s tehnologijo CV (colorvision) 
prinaša kakovostno uporabniško 
izkušnjo. V primerjavi z drugimi 
lečami enojna leča omogoča 15 
odstotkov večje vidno polje ter bolj 
oster in kontrasten pogled. Premaz 
(štirikrat več premaza proti rosenju) 
preprečuje, da bi se očala med 
smučanjem zarosila, kar pomeni, 
da bodo očala poskrbela za 
optimalno vidljivost ne glede na 
zunanje pogoje.

Smučarski čevelj, 
ustvarjen za turno 
smučanje
Zelo odzivni smučarski čevlji za turno smuko Salomon 
S/MTN Summit Pro omogočajo udobje in vrhunsko 
izvedbo zavojev. Odlikuje jih tudi lahkost, saj tehtnico 
upognejo za vsega 1,1 kilograma, ter zanesljivo in 
preprosto zapenjanje, k čemur veliko pripomore 
zaponek Powerstrap z udobno gumijasto notranjo 
podlogo. Njihova posebnost je tudi notranja pena, ki 
se na podlagi telesne temperature povsem prilagodi 
obliki stopal.



Smuči za novo 
dimenzijo 

turnega 
smučanja

Smuči Salomon MTN 86 PRO so 
lahke, zmanjšana teža smučke pa 
je rezultat »hujšanja« zgolj na 
strateških predelih, kar smučarju 
olajša vzpenjanje po strmini. 
Podvojena količina ogljikovih 
vlaken po celotni dolžini smuči 
zagotavlja stabilnejšo in 
odzivnejšo vožnjo brez 
nepotrebne (dodatne) teže, 
dodatna ojačitev stranskih sten 
pa nudi izjemen oprijem robnikov 
in boljši prenos energije na 
podlago med zavoji. Za optimalno 
stabilnost na snegu, dušenje 
vibracij in nenehen stik s podlago 
ima velike zasluge tudi lahko 
leseno jedro iz topola, t. i. sredica 
3D Karuba Woodcore. Te 
vsestranske smuči zagotavljajo 
neverjetno stabilnost na snežni 
podlagi in hitro prilagodljivost 
raznovrstnemu snežnemu terenu. 
Dvignjen profil na konicah in repih 
poveča vodljivost v polnem 
snegu. Za piko na i so smuči 
Salomon MTN 86 PRO v 40 
odstotkih ustvarjene iz trajnostnih 
materialov, s čimer zmanjšujejo 
negativen vpliv na okolje in so 
prijaznejše do gora.
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Predpogoj za dobro smuko so ustrezni 
smučarski čevlji, a ne samo po dolžini, 
temveč tudi po širini in trdoti, česar se v 
podjetju Koala še kako zavedajo. Zaradi 

nesorazmerne širine stopala po dolžini 
(npr. ozka peta in širok sprednji del) ali pa 
kakšne druge specifične potrebe je 
rešitev preoblikovanje po meri, ki že dolgo 

ni več dostopno samo tekmovalcem in 
profesionalnim smučarjem. Dostopno in 
dobrodošlo je tudi vsem rekreativcem, ki 
se zavedajo pomena idealnega prileganja 
čevljev za kar največji izkoristek 
zmogljivosti in ne nazadnje za udobje – 
brez tiščanja. Običajni postopek – 
preoblikovanje zunanje školjke iz trde 
plastike, ki se termično razteguje in brusi 
– lahko pri Koali nadgradijo še z izdelavo 
notranjega vložka z vbrizgom pene, ki se 
po nekaj trenutkih strdi in zapolni prostor 
med nogo in školjko ter tako čevelj 
povsem oblikuje po vaši nogi. Na ta način 
zagotovijo največji možni odziv 
kombinacije smuči in smučarskih čevljev. 
Dodatno pomoč predstavljajo vložki za 
stopala, ki omogočajo pravilno postavitev 
položaja gležnjev, kolen in bokov 
smučarja in s tem bolj neposreden prenos 
moči s smučarja na smučarske čevlje in 
smuči. V Koali verjamejo, da lahko kupce 
edinstveno podprejo in jim omogočijo, da 
stopala najdejo najbolj prefinjen objem 
smučarskega čevlja in s tem najboljšo 
osnovo za odlično smučarsko izkušnjo.

Smučarska čelada 
prihodnosti  
je že tu 
Smučarska čelada Salomon Driver Prime je 
nizkoprofilna čelada z brezhibno integriranim 
vizirjem, ki zagotavlja široko vidno polje. Vrhunsko 
prileganje in varnostne funkcije zagotavljajo 
udobje in varnost. Najnovejše tehnologije 
zaščite pred udarci (MIPS, Smart Safety 360° in 
EPS 4D) zagotavljajo najboljšo možno zaščito 
pred navpičnimi in poševnimi udarci (v glavo), saj 
absorbirajo kar največ energije in tako glavo ter 
možgane obvarujejo pred poškodbami. Pravilno, preprosto in udobno 
namestitev ter odlično prileganje s takojšnjim udobjem omogoča sistem 
BOA Fit System, konstrukcija MaxFit in podloga iz merino materiala. 
Zaponka Fidlock zagotavlja preprosto in varno zapenjanje – tudi z eno 
roko. Magnetna leča Sigma Photo ponuja odličen kontrast in svojo 
prosojnost prilagaja svetlobnim razmeram. Magnetni sistem še bolj 
olajša menjavo leč, novi vizir pa omogoča tudi hkratno nošenje 
klasičnih očal za korekcijo vida. Vrhunsko kakovost čelade Driver 
Prime je že prepoznala stroka, ki jo je nagradila s priznanjem za 
najboljšo čelado na sejmu ISPO jesen/zima 2022.

Smučarski čevlji po vaši meri



Inovativni smučarski 
čevlji iz severne Italije

Roxa je družinsko podjetje s sedežem v slikovitem 
severnoitalijanskem mestecu Asolo v provinci Treviso, kjer se 

nahaja tudi večina industrije smučarskih čevljev. Osredotočeni 
so na inovacije, napredne tehnologije in uporabo inovativnih 

materialov za vrhunsko oblikovanje. Ključne vrednote podjetja 
so kakovost, zmogljivost in zanesljivost, vsi izdelki pa so 

izdelani izključno v njihovi tovarni v bližini velikih italijanskih 
smučarskih središč. Osredotočenost na razvoj in investicije v 

3D-oblikovanje ter uporabo najnaprednejših materialov in 
brizganih ultralahkih delov omogoča vrhunsko odzivnost in 

vozne karakteristike kakor tudi največjo možno mero udobja 
celotne kolekcije smučarskih čevljev Roxa. Roxa je eden 

prvih proizvajalcev smučarskih čevljev, ki za oblikovanje in 
3D-tiskanje prototipov smučarskih čevljev uporablja program 
CAD Design. V Sloveniji je ekskluzivni distributer Elan, čevlje 

Roxa pa lahko preizkusite in kupite v njihovi trgovini v 
Begunjah in v izbranih prodajalnah Hervis.
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Vrhunski izdelki za vrhunsko, 
celostno smučarsko izkušnjo 
V Elanu verjamejo, da lahko ima prav vsak 
izjemno smučarsko izkušnjo. Prav zato že 
desetletja iščejo in razvijajo nove rešitve z 
enim samim ciljem: da bi celostna izkušnja 
smučanja postala boljša za vse, od 
začetnikov do mojstrov. Skozi desetletja 
premikanja meja v oblikovanju – od 
poudarjenega stranskega loka in 
konstrukcijskih rešitev do spremembe 
materialov in proizvodnih procesov – iščejo 
nove izzive v razvoju izdelkov najvišje 
kakovosti z vrhunskimi zmogljivostmi. Pri 
Elanu so predani le enemu cilju: izpolniti 
obljubo, da bo za Elanove smučarje prav 
vsak dan na smučeh najlepši dan na 
snegu.
Vsak kos opreme, ki nosi ime Elan, je 
zagotovilo za trajno kakovost in zavezo 
trajnostnemu spoštovanju okolja. Njihova 
naravna trajnostna naravnanost je globoko 
zakoreninjena vrednota in hkrati 
odgovornost, ki od samega začetka 

oblikuje Elanov poslovni duh in usmerja 
proizvodne metode. Proizvodnja na eni 
sami lokaciji, v Begunjah, jim omogoča 
učinkovit prenos inovativnih rešitev v 
proizvodnjo, učinkovito prilagajanje 
proizvodnih procesov ter neprekinjen 
prenos znanja skozi generacije. Elanovci 
radi ponosno poudarijo, da so vse smuči 
Elan ročno izdelane v sodobni proizvodnji, 
saj gre vsak par smuči skozi mnogo 
skrbnih rok mojstrov izdelave smuči.
Elan je danes edino svetovno podjetje za 
proizvodnjo smuči, ki uporablja zgolj 
zeleno električno energijo in lahko 
zagotovi, da so vsi izdelki v celoti 
zasnovani, oblikovani, testirani in ročno 
proizvedeni na eni sami lokaciji v 
slovenskih Alpah, in to s poudarkom na 
trajnosti dobavne verige, saj 99 odstotkov 
surovin za izdelavo smuči prihaja iz 
Evropske unije, od tega skoraj 70 
odstotkov z območja največ 400 

kilometrov od Begunj.
V letošnji zimi s ponosom podpirajo svojo 
največjo ekipo ambasadorjev v zgodovini 
blagovne znamke – od najuspešnejših 
svetovnih tekmovalcev v smučarskem 
krosu do gorskih pustolovcev, mamic, 
očetov, prijateljev in sanjačev – in prav 
vsak član Elanove ekipe navdihuje vedno 
lepe trenutke.
Elan navdihuje smučarje po vsem svetu, 
da znova in znova doživljajo čudovite dni v 
gorah. Tudi z glasbo. Zgodbe blagovne 
znamke Elan bo to zimo podpiral ritem 
pesmi Always Good Times, katere avtor je 
slovenski pop glasbenik Domen Kumer, 
dostopna pa bo na glasbenih portalih 
Spotify, Apple Music in YouTube.
Ko se smučarski način življenja sreča s 
prijatelji in družino, so to vedno lepi 
trenutki. In to je bistvo smučanja, bistvo 
Elana. Sledi @elanskis in uživaj zimske 
trenutke z Elanom.



Stopite v zares dobre čevlje
Vrhunski smučarski čevelj objame smučarjevo nogo in jo zanesljivo drži, a hkrati ostane 
udoben. Salomon S/PRO Alpha 130 je povsem prilagodljiv moški čevelj, razvit za 
smučarje, ki iščejo izjemno zmogljivost in prileganje ne glede na obliko svojih stopal. 98 
milimetrov širok smučarski čevelj s svojo lupino in podlogo, ki jo je moč zlahka 
prilagoditi, zagotavlja močno fiksiranje pete brez dodajanja nepotrebnega pritiska na 
nart. Podloga CustomFit 4D s temperaturno prilagodljivim materialom olajša prilagajanje 
nogi in prileganje edinstvenosti stopala. Čevelj ima tudi povsem nastavljiv jezik (ta je 
dvodelni in razstavljiv) ter 50 milimetrov širok zatezni pašček Energized, ki udobju dodata 
piko na i. Tanjša plastika in strateško postavljene spodnje zaponke v obliki lupine 
zmanjšajo pritisk na zgornji del stopala in olajšajo stopanje v čevlje in iz njih. Nova 
3D-školjka narta in 45-stopinjska postavitev druge zaponke na sprednjem delu stopala 
nudita dosleden oprijem pete in bolj zvezno oporo stopala ne glede na višino narta. Vse 
prilagoditve nagiba in zaponke na čevlju S/Pro Alpha 130 je mogoče odviti, s tem pa v 

postopku prilagajanja smučarskega čevlja dosežejo optimalno prileganje stopalom.
Ženski smučarski čevelj nove generacije z enakimi tehničnimi lastnostmi kakor 

moški model Alpha 130 nosi oznako S/PRO Alpha 110 W in je opremljen 
z elastičnim pasom Energized, ki je povsem prilagodljiv in s 

popolnoma razstavljivim jezikom ponuja več progresivnosti na 
vsakem koraku. Veliko pozornosti so namenili udobju med 
smučanjem, zato sistem zaponk manj pritiska na zgornji del 
ženskih nog in olajša stopanje v čevlje in iz njih, obenem pa 
nogo smučarke še vedno drži zanesljivo na mestu.



10

Več kot 65 razlogov za 
odličnost, več kot 65 nagrad 
Kakovost blagovne znamke Elan, ki že 
skoraj 80 let prisega na inovativnost, 
tehnično in tehnološko dovršenost ter 
grafično atraktivnost povsem ročno 
izdelanih smuči, je bila tudi letos 
prepoznana pri žirijah številnih globalno 
priznanih institucij, ki podeljujejo nagrade 
za najbolj dovršene izdelke. Za kolekcijo 
sezone 2022/23 je Elan prejel več kot 65 
različnih nagrad.
Tudi letos se ponašajo s prestižno 
oblikovalsko nagrado Red Dot; to je že 
trinajsta »rdeča pika«, ki je ena najbolj 
cenjenih nagrad za izjemne
oblikovalske dosežke na svetu. Letos je ta 
čast doletela smuči Ripstick Tour 104, ki so 
nastale v sodelovanju z legendarnim 
Glenom Plakom. Te smuči so pred kratkim 
prejele tudi nagrado Oblikovanje leta, ki jo 
strokovna žirija v okviru slovenskih nagrad 
za oblikovanje podeljuje izdelkom, ki so 
nastali v obdobju zadnjega leta ter po 

oblikovalskih kriterijih predstavljajo izrazit 
presežek in odličnost na področju 
produktnega oblikovanja v Sloveniji.
Voyager, revolucionarne, prve zložljive 
smuči za vse terene na svetu, so si 
prislužile nagrade Red Dot Award »Best of 
the Best«, Plus X, ISPO Gold Award v 
kategoriji športne opreme, veliko nagrado 
za produktno oblikovanje Big See in, ne 
nazadnje, tudi zlato nagrado za inovacije 
Gospodarske zbornice Slovenije.
Za odlične vozne lastnosti so bile Elanove 
smuči poleg dveh omenjenih modelov 
nagrajene na različnih testih, ki so jih 
organizirali številni priznani smučarski 
mediji, revije in organizacije, in sicer gre za 
smuči iz serij Wingman, Ripstick Black 
Edition, Ripstick, Amphibio, Ace in Wildcat.
Elan si je letos prislužil tudi certifikat Green 
Star, ki ga podeljuje slovensko združenje za 
trajnostno gospodarstvo CER. Elan ima 
trajnost že vse od svoje ustanovitve daljnega 

leta 1945 dobesedno v krvi. Z mislijo na 
trajnostni razvoj je sprejel holistični pristop k 
razvoju smuči, s katerim potrebe smučarjev 
izpolnjuje z vsem spoštovanjem do našega 
planeta. Na vseh ravneh delovanja so se 
osredotočili na oblikovanje bolj vzdržnega, 
trajnostnega poslovanja.
Že drugo leto zapored je Elan postal tudi 
član elitnega kluba Superbrands Slovenije, 
ki kot največja svetovna neodvisna 
organizacija za presojo blagovnih znamk 
deluje v 90 državah po svetu. Izbor 
najboljših blagovnih znamk je plod raziskav 
med potrošniki in stroge presoje 
strokovnjakov za blagovne znamke, medije 
in poslovni svet. Elan so prepoznali kot 
blagovno znamko s slovesom globalnega 
inovatorja, ki svoje izdelke izdeluje ročno v 
osrčju slovenskih Alp, za potrošnika pa 
predstavlja znamko, ki izžareva tradicijo, 
kakovost, zaupanje in čustveno 
navezanost.



Blagovna znamka Odlo je pionir na 
področju izdelave smučarskega 
perila, pri čemer sledi nenehnemu 
razvoju in vpeljuje vse sodobne 
smernice – s ponovno uporabo 

materialov tudi s trajnostnega 
vidika. 
Smučarsko 
perilo 

Performance Warm Eco je 
izdelano iz recikliranega poliestra, 
poliamida in elastana. Za lažje 
prepuščanje znoja in hitrejše 
sušenje je tkanina tanjša na 
mestih, kjer je znojenje običajno 
najbolj intenzivno. Tam, kjer mišice 
potrebujejo oporo, je tkanina 
debelejša. Nastajanje neprijetnega 
vonja ob znojenju preprečijo po 
vsej tkanini razporejeni srebrni ioni, 
ki onemogočajo razvoj bakterij. 
Perilo Odlo Performance Warm 
Eco prinaša odlično uporabniško 
izkušnjo v temperaturnem območju 
od -15 do +10 stopinj Celzija.

Smučarsko 
perilo, ki 
prepušča 
znoj in se 
hitro suši

Najboljši pomočnik 
pri sušenju obutve 
in rokavic
Therm-ic UV Warmer z dotokom 
vročega zraka ogreje, posuši in 
obenem tudi dezinficira obutev ali 
rokavice, pri čemer učinkovito skrajša 
čas sušenja. Lahko ste brez skrbi, saj 
naprava vsebuje tudi varovalko, ki 
preprečuje pregrevanje naprave, 
obenem pa z UV-svetilom pomaga pri 
osvežitvi. Primerna je za vse vrste in 
velikosti rokavic ter obutve in se 
priročno polni preko USB-polnilnika.
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Tekmovalne slalomske 

Slalomski modeli tradicionalno sodijo v 
vrhunsko izbiro. Svojo športnost 

dokazujejo s številnimi funkcijami, 
preizkušenimi v svetovnem pokalu, zato 
so že podobni smučem vrhunskih 
športnikov. Seveda so manj agresivni in 
jih je lažje nadzorovati, kljub temu pa teh 

dirkaških smuči ne gre podcenjevati. 
Nikakor niso primerne za začetnike in 
neizkušene smučarje, a tudi kakovostni 
smučarji potrebujejo dobro telesno 
pripravljenost, veliko moči, brezhibno 
tehniko in pošteno samooceno, da med 
smučanjem ne bi prišlo do nepotrebnih 

poškodb. Slalomski modeli omogočajo 
agresivno hitro vijuganje s kratkimi radiji v 
zgornjem območju hitrosti, zaradi česar 
so seveda popolni tudi za tekmovanja.
Ciljna skupina: športni in atletski tip 
smučarjev, priložnostni tekmovalci

Priporočena maloprodajna cena:  1.099,99 EUR
Geometrija:  118-68-104 (pri 165 cm)
Radij:  12,5 m (pri 165 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170

Atomic Redster S9 Revoshock S je izdelan za smučarje, ki se počutijo kot doma na tekmovanjih ali med hitrim zarezovanjem na najbolj 
priljubljeni progi. To je slalomska smučka, ki želi voziti hitro. Redster S9 Revoshock S z najsodobnejšo Atomicovo tehnologijo Revoshock S 
pospeši iz vsakega zavoja in zanesljivo zareže v ledeno podlago na urejenih smučiščih, zaradi česar je smučanje vedno stabilno. Laminat 
Ultra TI v kombinaciji s konstrukcijo Power Woodcore in Ultrawall daje smučki izjemno vzvojno togost in vrhunski oprijem robnikov, tako 
da se lahko zares samozavestno zapodite v vsak zavoj. Z Redster S9 Revoshock S boste nasmejani smučali kot po tirnicah.

Atomic Redster S9 Revoshock S

Za hitro šviganje po smučišču



13

Priporočena maloprodajna cena:  1.079,99 EUR
Geometrija:  119-66-104
Radij:  13 m (pri 165 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  150–170

Smučka iz serije RC4 s slalomsko geometrijo ima posebno sendvično konstrukcijo, ki v kombinaciji s podložno ploščo M/O daje visoko 
stopnjo stabilnosti in odzivnosti za največji možen pospešek. Ko k temu dodamo še tehnologijo Hole Ski in tehnologijo, preizkušeno v 
svetovnem pokalu, dobimo izjemno hitro in zabavno smučko za najzahtevnejše smučarje, ki imajo radi kratke in dinamične zavoje.

Fischer RC4 WC SC PRO M/O + RC4 Z13 FF

Priporočena maloprodajna cena:  999,99 EUR
Geometrija:  119-69-103 (155–160 cm)/120-69-104 (165–170 cm)
Radij:  13 m (pri 165 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170

Smuči za vse, ki se radi preizkusijo v tekmah serije Master, obožujejo slalomske zavoje, in tiste, ki svoje znanje smučanja prenašajo na 
bodoče generacije. Navdih za smuči so pri Nordici črpali iz uspešne tekmovalne serije Dobermann in jim nadeli manj agresivno obliko 
sprednjega dela smuči, zato je SLR RB uravnotežena, živahna in odzivna smučka. Širina smuči pod čevlji je le 69 milimetrov, zato je 
prehod z roba na rob med zavoji zelo preprost. Prav tako je stranski lok zasnovan tako, da so to Nordicine najbolj igrive smuči SL. Na 
vezi so namestili novo ploščico Recoil Power Plate, ki – kakor njena vzornica iz svetovnega pokala, ploščica Piston Plate – poskrbi za 
naraven upogib smuči, kar doprinese k stabilnejši in mirnejši smuki. Odlična izbira za vse, ki si želijo hitrih zavojev, natančnosti, moči in 
igrivosti.

Nordica Dobermann SLR RB FDT

Priporočena maloprodajna cena:  949,95 EUR
Geometrija:  121-68-104
Radij:  12,8 m (pri 164 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  149, 154, 159, 164, 169

S popolno natančnostjo, kombinacijo moči in energije vas bo ta okretna in močna smučka izstrelila iz enega slalomskega zavoja v 
naslednjega. Elan SLX Fusion s tehnologijo Ace Arrow zagotavlja vso zanesljivost, ki jo smučar v kratkih zavojih potrebuje. S pomočjo 
sistema Power Rebound boste zavoj zaključili bolj energično, sloj titana v obliki puščice bo naložil dodatno energijo na robnike, klasični 
profil (camber) bo poskrbel za hitrejši in bolj odziven vhod ter za samo stabilnost smuči skozi celoten zavoj. Z novo leseno sredico R2 
Frame pa boste ves čas spusta delali slalomske zavoje, ne da bi izgubljali preveč energije.

Elan ACE SLX FusionX

Priporočena maloprodajna cena:  1.099,99 EUR
Geometrija:  121-68-104 (pri 165 cm)
Radij:  13 m (pri 165 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170

Slalomska smučka, ustvarjena za moč in natančnost v zavoju. Tekmovalni smučarski komplet je pripravljen za takojšnjo predstavo moči 
na smučišču. Kombinacija lesene sredice Full Race in še bolj ojačenih stranic zagotavlja še več moči in agilnosti od tradicionalne 
konstrukcije. Edge Amplifier zagotavlja 30 odstotkov več oprijema in prenosa energije iz zavoja v zavoj, hkrati pa ohranja pravo količino 
prožnosti pod vezjo za večjo odzivnost in okretnost. Tehnologija, ki so jo razvili v Salomonovem tekmovalnem laboratoriju, omogoča 
največjo možno agilnost ne glede na to, kako oster zavoj je pred vami. S sendvično konstrukcijo po celotni dolžini, ki vsebuje leseno 
jedro, stisnjeno med dve plošči iz titana, je smučka pri velikih hitrostih še stabilnejša. Ti dve plasti močno ojačita smuči in znatno 
zmanjšata vibracije ter hreščanje, do katerega običajno pride pri smučanju na trdem ali grobem snegu. Za daljšo življenjsko dobo poskrbi 
tudi zaščita repov smuči. Bodite neustrašni z S/Race Pro SL!

Salomon S/RACE PRO SL + X12Lab

Priporočena maloprodajna cena:  od 1.369,99 do 1.619,99 EUR
Geometrija:  120-66-98
Radij:  12,7 m (pri 160 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165, 170

Smuči Stöckli Laser SL so prototip tekmovalnih slalomskih smuči, ki združujejo dinamičnost hitrega vijuganja z brezkompromisnim 
zarezovanjem zavojev. Veljajo za slalomskega specialista, s katerim boste lahko na smučišču dali vse od sebe. Z njimi nikoli ne boste 
izgubili nadzora in spoznali boste, kaj pomeni dinamičnost, združena s perfekcijo. Popoln par za zahtevne mojstre slaloma!

Stöckli Laser SL
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Tekmovalne veleslalomske

V tej skupini predstavljamo smuči, ki 
navdušencem nad smučanjem 

predstavljajo sveti gral. Prednjačijo pri 
drzno hitrih, dolgih zavojih s širokim 
lokom, spremlja jih izjemna stabilnost in 
mirnost, s čimer smučarju ponujajo visoko 

stopnjo zanesljivosti tudi pri največjih 
hitrostih. A takšno smučanje in takšne 
smuči od smučarja zahtevajo nekaj več 
moči in znanja, zato začetnikom in manj 
izkušenim smučarjem svetujemo, da 
preverijo druge kategorije. Tekmovalne 

veleslalomske smuči bodo lahko izkoristili 
le tisti z dobrim smučarskim znanjem in 
visoko ravnjo kondicije.
Ciljna skupina: zelo dobri smučarji, ki 
pogosto zavijejo tudi med tekmovalna 
vrata

Priporočena maloprodajna cena:  1.079,99 EUR
Geometrija:  111-66-96
Radij:  18 m (pri 175 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  165–185

Smučka iz serije RC4 z veleslalomsko geometrijo je namenjena vsem izkušenim smučarjem, ki imajo radi daljše zavoje. Ima posebno 
sendvično konstrukcijo, ki skupaj s podložno ploščo M/O daje pravo stopnjo stabilnosti in odzivnosti za največji možen pospešek. Dodani 
sta še tehnologiji Hole Ski in struktura World Cup, rezultat pa je izjemno hitra in zabavna smučka za najzahtevnejše smučarje, in to s 
tehnologijami, ki jih uporabljajo v svetovnem pokalu.

Fischer RC4 WC RC PRO  
M/O + RC4 Z13 FF

Priporočena maloprodajna cena:  999,99 EUR
Geometrija:  113,5-69-96,5 (170–175 cm)/114-69-97 (180–185 cm)
Radij:  19,5 m (pri 180 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  170, 175, 180, 185

Smučarji, ki dneve na snegu radi preživijo pri največjih hitrostih (gledamo vas, tekmovalci), bodo nad smučmi Dobermann GSR RB 
naravnost navdušeni. Smuči so zasnovane po uspešni tekmovalni seriji Dobermann, od katere se ločijo po bolj igrivem in zabavnem 
stranskem loku. Prav tako jih odlikuje manj agresivna oblika konic smuči, ki omogoča več ravnotežja in moči točno takrat, ko to 
potrebujete. Konstrukcija smuči je ojačena s tehnologijo Carbon Race Bridge v repih in konicah smuči, zaradi česar so smuči še posebno 
stabilne in neprimerljive v trših in ledenih pogojih. Na smuči so namestili nove ploščice na vezeh, Recoil Pover Plate, ki omogočajo 
sinhron upogib smuči in vezi, kar pripomore k še stabilnejši in mirnejši smuki. Vsi, ki želite na smučiščih zares zablesteti: Dobermann 
GSR RB bo prava izbira za vas!

Nordica  
Dobermann GSR RB FDT

Priporočena maloprodajna cena:  949,95 EUR
Geometrija:  110-69-94
Radij:  19 m (pri 174 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  169, 174, 179

Ace GSX Fusion X je popolno orodje za dolge zavoje in velike hitrosti. Za seboj pušča le dve sledi in oblake snega. Ta smučka svoje 
tekmovalne korenine jasno izraža v voznih lastnostih, bodisi pri drvenju med vratci ali zabavnem smučarskem krosu s prijatelji. Skrivnost 
njene bliskovite odzivnosti in nenadomestljive natančnosti leži v Elanovi tehnologiji Ace Arrow. S sistemom Power Rebound boste zavoj 
zaključili bolj energično, sloj titana v obliki puščice bo naložil dodatno energijo na robove, klasični profil (camber) bo poskrbel za hitrejši 
in odzivnejši vhod v zavoj, lesena sredica R² Frame pa vam bo omogočila neposreden prenos moči, stabilnost in nadzor robnikov. Vse te 
komponente zagotavljajo popolno zmogljivost, ki zadovolji še tako zahtevnega smučarja.

Elan ACE GSX Fusion X

Priporočena maloprodajna cena:  1.099,99 EUR
Geometrija:  115-65-98
Radij:  15 m (pri 175 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  175, 180

Tekmovalni smučarski komplet je pripravljen za takojšnjo predstavo moči na smučišču. Kombinacija lesene sredice Full Race in še bolj 
ojačenih stranic zagotavlja še več moči in agilnosti od tradicionalne konstrukcije. Edge Amplifier zagotavlja 30 odstotkov več oprijema in 
prenosa energije iz zavoja v zavoj, hkrati pa ohranja pravo količino prožnosti pod vezjo za večjo odzivnost in okretnost. Tehnologija, ki so 
jo razvili v Salomonovem tekmovalnem laboratoriju, omogoča največjo možno agilnost – ne glede na to, kako oster zavoj je pred vami. S 
sendvično konstrukcijo po celotni dolžini, ki vsebuje leseno jedro, stisnjeno med dve plošči iz titana, je smučka pri velikih hitrostih še 
stabilnejša. Ti dve plasti močno ojačita smuči in znatno zmanjšata vibracije ter hreščanje, do katerega običajno pride pri smučanju na 
trdem ali grobem snegu. Za daljšo življenjsko dobo poskrbi tudi zaščita repov smuči. Bodite neustrašni z S/Race GS Pro!

Salomon  
S/Race GS Pro + X12Lab

Sveti gral za navdušence

Priporočena maloprodajna cena:  od 1.369,99 do 1.619,99 EUR
Geometrija:  118-68-97
Radij:  18,2 m (pri 180 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  175, 180, 185

Smuči Stöckli Laser GS so prototip tekmovalnih veleslalomskih smuči, ki se jim približajo tako po radiju kot po zmogljivostih. Izdelane 
so za hitrost in za dolge ali pa srednje dolge zavoje. Med vožnjo so natančne in poskrbijo za dober nadzor ter največje možne 
pospeške. Smuči Stöckli Laser GS v svoji zasnovi združujejo obsežno znanje in izkušnje, pridobljene v svetovnem pokalu, in so kot 
nalašč za hitrost, natančnost in dolge zavoje. S tehnologijama Flex Torsion Control in Carbon Steering Control so pripravljene na še 
boljše odzive na strminah.

Stöckli Laser GS 
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Moške visokozmogljive

Tudi moške visokozmogljive smuči, ki 
predstavljajo popolno mešanico 

tekmovalnih smuči in športnih smuči za 
urejena smučišča, so že leta med najbolj 
priljubljenimi modeli v trgovinah. Niso tako 

agresivne kot slalomski ali veleslalomski 
modeli, zato omogočajo bolj sproščeno 
smučanje, in to ne le po zahtevnih progah, 
ampak tudi na rekreativnih tekmovanjih. Da 
bi se s temi smučmi varno odpeljali v 

dolino, potrebujete vzdržljivost in dovolj 
visoko raven kondicije. Ti modeli pač niso 
primerni za začetnike.
Ciljna skupina: kakovostni in zelo 
kakovostni smučarji

Priporočena maloprodajna cena:  1.099,99 EUR
Geometrija:  110-68-96,5 (pri 177 cm)
Radij:  18,2 m (pri 177 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  167, 172, 177, 182

Atomic Redster G9R Revoshock S v svojem DNK nosi 65 let dediščine svetovnega pokala. To je smučka, ki želi biti na snegu in hitro 
drseti, ne glede na to, ali lovi veleslalomska vrata ali vleče krajše in daljše loke na urejenih smučiščih. Opremljena s tehnologijo 
Revoshock S je izjemno stabilna tudi na strmih pobočjih, kjer energijo namesto v tresenje porazdeli na robnike smuči, ustvari močne 
pospeške iz zavojev in na splošno predvidljivo obnašanje. Laminat Ultra TI v kombinaciji s konstrukcijo Power Woodcore in Ultrawall daje 
smučki izjemno vzvojno togost in vrhunski oprijem robnikov, tako da se lahko zares samozavestno zapodite v vsak zavoj.

Atomic Redster G9 Revoshock 

Popolna alternativa tekmovalnim smučem
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Priporočena maloprodajna cena:  1.179,99 EUR
Geometrija:  113-65-98
Radij:  15,5 m (pri 175 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  165 do 185

Najboljše za vrhunske smučarje. Smuči RC4 WC CT so razvili v Fischerjevem tekmovalnem oddelku, zanje pa sta značilna natančnost in 
nadzor. Nova oblika smuči pripomore k boljšemu pospeševanju in odzivnosti, prav tako se smučka hitreje odziva na določene impulze, a 
vseeno ostaja izjemno stabilna. Po celotni dolžini je opremljena s tehnologijo Diagotex, kar pripomore k odlični vzvojni stabilnosti. S 
tekmovalno podložno ploščo M/O je ta smučka res vse, kar potrebuje odličen smučar!

Fischer RC4 WC CT M/O + RC4 Z13 FF

Priporočena maloprodajna cena:  879,95 EUR
Geometrija:  118-74-104
Radij:  18,1 m (pri 175 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  165, 170, 175, 180

Disruption MTI je še en močan adut iz zbirke DIsruption. Opremljen s srednje dolgim radijem zavoja in konstrukcijo Titanal I-Beam MTI 
zagotavlja natančnost in stabilnost skozi celoten zavoj. Ponaša se z zanesljivim oprijemom robnikov in izboljšanim prenosom moči,  
k čemur najbolj prispevata tehnologiji Powerwall in Dark Matter Damping. Z Disruption MTI boste zadeli glavni dobitek.

K2 DISRUPTION MTI

Priporočena maloprodajna cena:  999,95 EUR
Geometrija:  113-67-100,5
Radij:  15,9 m (pri 173 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  158, 161, 167, 173, 179

Ta križanec med smučko za kratke in dolge zavoje z dirkaško DNK prinaša prosto izbiro popolnih in dinamičnih zavojev različnih radijev. 
Elan SCX Fusion X je hibrid za različne zavoje, zasnovan za zahtevne smučarje, ki iščejo popolnost smučanja po robniku in raznolikost 
pri izbiri dolžine zavoja. Kombinacija tehnologije Ace Arrow, agresivnega klasičnega profila (camber) in nove lesene sredice R2 Frame bo 
vaše smučanje popeljala na naslednjo raven. Za izjemen občutek predvidljivosti in stabilnosti poskrbijo stranice RST in dve plasti titana, 
zgornja v obliki puščice, ki dodatno prenaša sile na robnik smučke, ter spodnja v obliki obrnjene puščice za najhitrejši in najbolj odziven 
vstop v zavoj ter stabilnost na koncu zavoja. Elanov sistem Power Rebound, ki združuje dvignjeni sistem vezi Fusion X in prednapeto 
ukrivljeno ogljikovo kompozitno ploščo, prinaša še večjo moč in odboj na koncu zavoja. Kratek ali dolg zavoj – SCX prinaša najboljše iz 
obeh svetov. 

Elan ACE SCX FusionX

Priporočena maloprodajna cena:  849,99 EUR
Geometrija:  121-72-106
Radij:  16 m (pri 175 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 165, 170, 175, 180

Smuči S/MAX 12 so pripravljene za boljše rekreativne smučarje, ki želijo zelo odzivne smuči za popoln užitek med hitro in nekoliko bolj 
agresivno vožnjo, predvsem na trdem snegu. Tehnologija Edge Amplifier ponuja 30 odstotkov boljši oprijem v zavoju in največji možni 
nadzor nad smučmi pri velikih hitrostih. Prav tako ohranja pravo količino prožnosti pod vezjo in večjo odzivnost. Strukturo smuči 
sestavlja leseno jedro, stisnjeno med dve plošči iz titana, ki jim dodata večjo stabilnost pri velikih hitrostih. Ti dve plasti znatno 
zmanjšata vibracije in hreščanje, ki se običajno pojavi pri smučanju na trdem ali grobem snegu. S/MAX 12 so resnično živahne smuči, ki 
omogočajo hiter odziv. Radij omogoča udobno vožnjo tako pri kratkih kot tudi pri dolgih zavojih. Priporočamo vsem navdušenim 
smučarjem, ki se želijo med hitrim in odzivnim smučanjem vsakič znova počutiti bolj samozavestno! 

Salomon S/MAX 12 + X12 TL GW

Priporočena maloprodajna cena:  od 1.569,99 do 1.719,99 EUR
Geometrija:  118-66-100
Radij:  14,8 m (pri 172 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  162, 172, 180

Stöckli Laser WRT ST so vrhunske smuči srednjega radija s tekmovalnim značajem, ki s kombinacijo najboljših tehnologij ustrezajo 
vsem največjim zahtevam. Letošnji model ima osvežen dizajn in nov ogljikov vstavek pod vezmi Carbon Power Turn, ki jih dopolnjuje 
izboljšana notranja konstrukcija z novo tehnologijo CPT, zato od njih ne pričakujemo manj kot popolne stabilnosti, tekoče vožnje, velike 
hitrosti, natančnih zavojev ter neverjetne moči. Namenjene so najboljšim smučarjem, ki pričakujejo več od smuči.

Stöckli Laser-WRT ST
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Moške vsestranske

Vsestranske smuči so primerne tako 
za začetnike in manj izkušene 

smučarje kot tudi za kakovostne 
smučarje, ki želijo uživati   v dolgem 

smučarskem dnevu in morda ne želijo 
strmin osvajati na polno. Ob lahkotnosti 
ponujajo optimalno mirnost in najboljšo 
stabilnost. Druga nezanemarljiva 

prodajna prednost teh smuči je privlačna 
cena.
Ciljna skupina: začetniki, smučarji za 
užitek, kakovostni smučarji

Priporočena maloprodajna cena:  799,95 EUR
Geometrija:  129-82-112
Radij:  15,5 m (pri 178 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 166, 172, 178, 184

Priporočena maloprodajna cena:  1.099,99 EUR
Geometrija:  134-84,5-114,8 (pri 173 cm)
Radij:  14,4 m (pri 173 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  159, 166, 173, 181

Wingman 82 CTI je okretna in hitra. Kot britev zareže v trdo podlago in brez težav obvlada tudi nesteptan sneg. Je izredno dinamična 
smučka, ki izžareva osebnost in energijo, torej je popoln sopotnik za osvajanje vseh terenov. Tehnologija Amphibio Truline z laminirano 
leseno sredico, z dvema paličastima ojačitvama iz ogljikovih vlaken od konic do repa in titanovo ojačitvijo vas bo spodbudila, da iz sebe 
iztisnete največ in presežete vse svoje rekorde smučarskih dni v sezoni.

Atomic Redster Q9.8 Revoshock S združuje vrhunske lastnosti izdelave s tehnologijo, preizkušeno v svetovnem pokalu. Tako je nastala 
vrhunska smučka za spreminjajoče se pogoje celodnevnega smučanja na urejenih smučiščih. Revoshock S ohranja smučko stabilno, 
zmanjšuje tresenje in energijo prenaša v pospeševanje iz zavojev. Redster Q9.8 Revoshock S je zasnovan za napredne in izkušene 
smučarje, ki jih ne zanimajo omejitve, s 85 mm ima najširšo širino pod čevlji med vsemi smučmi v družini Q. Dolžina radija in geometrija 
sta odvisni od dolžine smuči (Multi Radius Sidecut). Tako je vsak zavoj močan in hiter, ne glede na to, ali gre za veleslalomske loke po 
sveže urejeni progi ali hitre, spremenljive zavoje skozi narinjen sneg pozno popoldne. Stranski rob Ultrawall ohranja zanesljivost med 
vodenjem po kot britvica ostrih robnikih, medtem ko sredica Power Woodcore z Revoshock S in plastjo titanala poskrbi za neprimerljivo 
vodljivostjo pri kateri koli hitrosti, ves dan, v vseh pogojih na urejenih progah.

Elan Wingman 82 CTi Fusion X

Atomic Redster Q 9.8 Revoshock

Po krivem podcenjene
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Priporočena maloprodajna cena:  649,95 EUR
Geometrija:  125-78-111
Radij:  15,6 m (pri 170 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 163, 170, 177

Imeti visokotehnološke starejše brate in sestre ima svoje prednosti. Disruption 78C ponuja tehnološke prednosti, ki omogočajo funkcije, 
zaradi katerih je drugim smučem v tem cenovnem razredu vsaj malo nerodno. S profilom Speed Rocker, blaženjem Dark Matter Damping 
in lahkotno okretnostjo ogljikove konstrukcije I-Beam boste dobili smučko, usmerjeno v hitrost, s katero se boste lahko družili z 
najboljšimi. 

K2 DISRUPTION 78C

Priporočena maloprodajna cena:  769,99 EUR
Geometrija:  121-70-101
Radij:  15 m (pri 170 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  165, 170, 175

Kolikokrat ste sanjali o smučeh, ki bi vam omogočile enako lahkotno obvladovanje slalomskih in veleslalomskih zavojev brez najmanjše 
razlike. Sanje se uresničujejo s smučmi Nordica Dobermann Spitfire 70 Pro! Ta ikonični model iz družine Dobermann je nastal kot naravni 
naslednik koncepta multiradius, ki ga je predstavila in čez čas do popolnosti razvila prav Nordica. Kombinacija različnih stranskih lokov 
smučem omogoča, da kakovostno krmilijo skozi ovinke različnih radijev. Od repa do konic povzemajo veleslalomska razmerja, sama 
oblika konic pa je slalomska. Eksplozivna kombinacija, pripravljena, da zavzame smučišče! Dve duši v eni smučki, da lahko vi brez 
menjave smuči uživate v vsakem zavoju. Kaj še čakate? 

Nordica Dobermann Spitfire 70 Pro FDT

Priporočena maloprodajna cena:  999,99 EUR
Geometrija:  117-70-100
Radij:  15,5 m (pri 171 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  157–178

Smučka ima dirkaško genetsko zasnovo – The Curv DTX je paradna Fischerjeva smučka, ki bo zadovoljila še tako zahtevnega smučarja. 
Geometrija s trojnim radijem (Triple Radius) povsem izboljša dinamičnost, ogljikova vlakna v kombinaciji s titanalom pa dodatno 
zmanjšajo težo smučke, vendar pri tem ne žrtvujejo vzvojne stabilnosti. Smučka je namenjena zelo dobrim smučarjem in smučarkam.

Fischer RC4 THE CURV DTX MT + RSX Z12 PR

Priporočena maloprodajna cena:  799,99 EUR
Geometrija:  128-80-112
Radij:  16 m (pri 177 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  163, 170, 177, 184

S/Force Ti 80 Pro so ustvarjene za izkušene smučarje, ki uživajo med spuščanjem po urejenih smučiščih v vsakem zavoju na vsaki vrsti 
snega. Uživajte v izkoristku energije pri vsakem spustu! S/Force je Salomonova družina smuči, ki postavlja nove standarde za smučarske 
navdušence na urejenih terenih. Ponuja odlično razmerje med lahkotnostjo in igrivostjo ter izjemno stabilnostjo in natančnostjo v zavojih. 
Tehnologija Edge Amplifier kot povsem na novo oblikovan smučarski vmesnik omogoča prenos energije neposredno na robnik. Tako je 
popoln in neprimerljiv oprijem zagotovljen! Prehodi iz zavoja v zavoj so izjemno natančni in preprosti, lesena sredica pa ponuja dodatno 
stabilnost in odzivnost ter omogoči najboljši stik smuči s podlago. 

Salomon S/Force Ti 80 Pro + X12 TL

Priporočena maloprodajna cena:  od 1.269,99 do 1.569,99 EUR
Geometrija:  123-72-104
Radij:  13,5 m (pri 163 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 163, 170, 177

Stöckli Laser SC so visokozmogljive smuči. Zasnovane so za širok spekter uporabe – strmine, položne proge, trdo podlago, mehek 
sneg, vožnje na maksimalni zmogljivosti ali bolj lahkotne spuste. Zagotavljajo neokrnjen užitek, številne tehnološke značilnosti pa 
ohranjajo njihovo raven zmogljivosti skozi ves dan. Laser SC spadajo v sam vrh vsestranskih smuči, saj z univerzalnim radijem 
dopuščajo različne hitrosti in različno dolge zavoje, konstrukcijo pa povzemajo po tekmovalnih smučeh. Namenjene so vrhunskim 
vožnjam po urejenih progah, kjer se dobro izkažejo tudi v najtežjih razmerah, kot sta led in umetni sneg.

Stöckli Laser SC
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Za vse terene

Če si želite sprememb in 
celodnevnega uživanja na snegu, so 

smuči iz te kategorije kot nalašč za vas. 
Večstranski in tehnično izpopolnjeni 
modeli za vse terene združujejo vse, kar 
si od smučke zaželite – ne glede na to, 
ali se boste spuščali po gladko 
poteptanih progah ali ob njih, po celcu in 

terenu. Do meja teh smuči ne boste prišli 
tako zlahka, uspevali vam bodo natančni 
zavoji na trdih, ledenih progah, prav tako 
pa boste kar najbolj uživali med izleti v 
srenec ali puhast pršič. Če se boste 
podali tudi izven uradnih meja smučišča, 
bodite pri tem nadvse previdni. Preveriti 
je treba vremenske razmere, predvsem 

tveganje za proženje plazov, in prav nič 
ni napak, če tudi med smučanjem s 
smučmi za vse terene izven urejenih 
smučišč poskrbite za kakovostno 
zaščitno opremo
Ciljna skupina: ljubitelji raznovrstnih 
razmer in terenov, pa naj bodo urejeni  
ali ne.

Zabavne smuči za smučišča in teren ob njih

Priporočena maloprodajna cena:  699,99 EUR brez vezi
Geometrija:  126-93,5-110 (pri 164 cm)
Radij:  16,5 m (pri 164 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 164, 172

Atomic Maven 93 C, ki so zasnovane v Severni Ameriki in izdelane v Avstriji, so izjemno vsestranske smuči za vse terene, ki jih je 
preizkusila in potrdila ekipa ambasadorjev Atomic #sheskis. OMatic Core uporablja lahke triosne plasti iz steklenih vlaken in ogljikove 
plasti v kombinaciji z natančno brušenim topolovim lesom, s čimer so ustvarili vrhunsko ravnovesje stabilnosti in upogljivosti po vsej 
dolžini smuči. Profil flow zagotavlja idealno kombinacijo nagiba, ukrivljenosti špice in profila rocker na zadnjem delu smuči, medtem ko 
tehnologija HRZN v konici prida 10 odstotkov več površine, kar smučki omogoča, da suvereno pluje skozi svež sneg in je kakor pritrjena, 
ko je podlaga trda. Maven 93 C s svojo natančnostjo in sproščenostjo zagotavlja zmogljivost in vsestranskost za smučanje na vseh 
terenih in v vseh snežnih razmerah, od trde poteptane površine do pršiča.

Atomic Maven 93 C
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Priporočena maloprodajna cena:  1.419,99 EUR
Geometrija:  128-84-114
Radij:  16,3 m (pri 175 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  170, 175, 180

Priporočena maloprodajna cena:  699,99 EUR
Geometrija:  125-106-138 (pri 173 cm)
Radij:  18 m (pri 173 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  157, 165, 173, 181, 189

Priporočena maloprodajna cena:  899,99 EUR
Geometrija:  
 124-76-104 (156–162 cm)/126-76-106 (168–180 cm)
Radij:  15 m (pri 168 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 162, 168, 174, 180

Priporočena maloprodajna cena:  899,95 EUR
Geometrija:  125-82-111
Radij:  18,4 m (pri 177 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  163, 170, 177, 184

Priporočena maloprodajna cena:  599,99 EUR
Geometrija:  122-74-104
Radij:  14 m (pri 167 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  153–174

Priporočena maloprodajna cena:  999,95 EUR
Geometrija:  121-73-104
Radij:  15,7 m (pri 172 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 166, 172, 178

S smučmi Stöckli Montero AR so pri Stöckliju naredili nov korak v segmentu smuči za vse terene in predstavili nov model, ki je z nadgrajeno 
konstrukcijo in spremenjeno geometrijo nadomestil model Laser AR. Te vsestranske smuči srednjega radija bodo vso sezono navduševale z 
igrivostjo in lahkotnostjo vodenja v različnih pogojih. Naj bo proga utrjena ali razrita, razmere bodisi zimske ali spomladanske, z Montero AR 
boste povsod smučali z lahkoto in čistim užitkom.

Legendarne QST 106 so idealne za navdušence prostega smučanja. Visokozmogljiva ne glede na teren in najbolj vsestranska smučka doslej. 
Poletite skozi mehak sneg, bodite kos vsakemu jarku in osvojite najstrmejše linije brez pomisleka. Na novo oblikovane QST 106 so narejene 
za vse tiste »turno navdušence«, ki želijo ene smuči za skoraj vse snežne razmere. Z lahko leseno konstrukcijo, 106 milimetri pod 
smučarskim čevljem in profilom smuči all-terrain rocker boste lahko uživali v vožnji po globokem celcu. Nova oblika smuči omogoča lažje 
zavoje, boljšo plovnost in agilnost. Dodelana izdelava konic in repov iz plute bo poskrbela za izvrstno blaženje vibracij in lahkotno vodljivost, 
zaradi katere boste med zarezovanjem svoje linije neverjetno samozavestni. Ko pa vremenske razmere ne bodo omogočale vožnje po pršiču, 
boste hvaležni za klasični profil (camber) pod smučarskim čevljem, ki bo izboljšal oprijem na trših podlagah in optimiziral prenos moči na 
podlago. Tako boste lahko uživali tudi med vožnjo po tršem snegu in urejenih površinah. Takrat bodo prišle do izraza ojačitve Ti Power, 
Carbon Power C/FX ter sendvična konstrukcija stranskih sten, ki povečajo prenos energije na podlago in odzivnost smuči.

Razvoj in konstrukcija teh smuči sta enaka kot pri smučeh Dobermann Spitfire 70 Pro, le stranski lok je nekoliko večji. Dobermann Spitfire 
76 Pro je razširitev družine Spitfire, ki vsem smučarjem omogoča še več raznolikosti. Zaradi koncepta z več radiji (multiradius) ta novi model 
z lahkoto ukroti vsako snežno podlago na urejenem smučišču, po zaslugi šest milimetrov širšega predela pod čevljem pa zagotavlja stabilno, 
učinkovito smuko tudi v mešanih ali slabših snežnih razmerah. Je idealen model za vse, ki jim ni dovolj le dopoldanska smuka in želijo dan 
izkoristiti, vse dokler se smučišče ne zapre.

Disruption 82Ti je docela opremljena smučka, ki je zato še kako pripravljena zavladati hribu. Vanjo so vgradili vso vrhunsko tehnologijo K2, 
tudi konstrukcijo Titanal I-Beam in blaženje Dark Matter. Smučka ima veliko lopatasto konico in največjo širino pod čevljem v družini 
Disruption, s čimer so ustvarili nenavadno kombinacijo stabilnosti in samozavestnega nadzora robnikov. Zato boste z njo udobno dosegali 
največje hitrosti, medtem ko boste še vedno imeli nadzor nad hitrimi ali dolgimi zavoji – kdo bi si mislil, da je kaj takega sploh mogoče?!

RC One 74 je izjemno odzivna smučka, ki bo zadovoljila vse vrste smučarjev. Kombinacija njene lahkosti, stabilnosti in s tem lahkega 
vstopa v zavoj vam bo prinesla nadvse brezskrbno smučanje.

Amphibio 18 TI2 poka od moči in natančnosti ter s ponosom nosi krono, ko govorimo o hitrih prenosih z robnika na robnik, stabilnosti  
in zarezovanju zavojev. Zavladajte smučišču z najboljšo opremo! Laminirana lesena sredica v Amphibio 18 Ti2 Fusion ima dvojno 
konstrukcijo Ti, ki omogoča nadzorovano in dinamično vožnjo, tehnologija Amphibio Truline pa do popolnosti razvije potencial ožje 
73-milimetrske smučke, kar kaže tako z izjemno odzivnostjo ob prenosih z robnika na robnik kakor tudi s stabilnostjo. Z dodatkom 
plošče za vezi sistema Fusion X za prosto upogibanje smuči je to tehnološko najbolj izpopolnjena smučka v družini Amphibio.

Stöckli Montero AR 

Salomon QST 106

Nordica Dobermann Spitfire 76 RB FDT

K2 DISRUPTION 82 Ti

Fischer RC ONE 74 AR + RS 10 PR

Elan Amphibio 18 TI2 FusionX
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Damske visokozmogljive

Modeli smuči v tej kategoriji so postali 
magnet za kupce, zato si 

smučarskega trga brez njih ne znamo več 
predstavljati. Tehnično so na najvišji ravni, 
odlikuje jih večstranskost, a smuči niso 

tako agresivne kot namenske slalomske ali 
veleslalomske. Za visokozmogljive modele 
se zato odločajo kakovostne smučarke, ki 
najraje smučajo s srednje veliko ali veliko 
hitrostjo po urejenih smučiščih. Ker 

zahtevajo nekaj znanja, predvsem pa 
tehnike in kondicije, niso primerne za 
začetnice ali manj izkušene smučarke.
Ciljna skupina: kakovostne in zelo 
kakovostne smučarke

Priporočena maloprodajna cena:  899,99 EUR
Geometrija:  111,5-70-100 (pri 161 cm)
Radij:  15,3 m (pri 161 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  147, 154, 161, 168

Atomic Cloud C14 Revoshock S je lepota na prvi pogled ... in lepota pod njo. Ima enak na tekmovanjih preverjen Atomicov DNK kot 
tekmovalne smuči Redster, vključno z Atomicovo inovacijo za svetovni pokal Revoshock S. Revoshock S je serija vzmetnih jeklenih 
modulov, obdanih z elastomerom, ki blaži udarce. Moduli delujejo usklajeno, da blažijo oziroma razpršijo vibracije in tresenje smuči ter 
ustvarijo stabilnost in pospešek v vsakem zavoju na urejenih smučiščih. Lesena sredica Flite v kombinaciji s sistemom Revoshock S 
ustvari lahko smučko, ki ostane stabilna in odzivna v zavojih. Tako lahko ves dan odlično smučate. Visoka zmogljivost, eleganten videz: 
popolna smučka za hitre in samozavestne kraljice prog.

Atomic Cloud C14 Revoshock S

Priporočena maloprodajna cena:  749,95 EUR
Geometrija:  111-67-98
Radij:  14,3 m (pri 161 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  149, 155, 161, 167, 173

Smučka Speed Magic je oblikovana za vrhunske smučarke, ki tekmovalni duh nosijo v svojem genetskem zapisu. Je ultimativno orodje za 
rezanje popolnih zavojev za smučarke, ki najraje ves dan drvijo po steptanih progah. S tehnologijo Ace Arrow bodo vaši zavoji ostri in natančni 
kot britev. Na smučko pritrjena upognjena plošča iz ogljikovega kompozita deluje kot ojačevalnik, ki moč prenaša v celotno površino od konice 
do repa. To je smučka, s katero bo vsaka vožnja mogočna in hkrati izjemno zabavna, saj z njo ne boste izgubljale preveč energije.

Elan ACE Speed Magic PS

Za športni zarezovalni užitek na urejenih smučiščih
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Priporočena maloprodajna cena:  949,99 EUR
Geometrija:  119-66-104
Radij:  13 m (pri 165 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  150–170 

RC4 Worldcup SC ponuja še večjo vzvojno odpornost in stabilnost za hitrejše, bolj dinamične in še agresivnejše zavoje. Tehnologija Hole 
Ski zmanjša težo in vibracije, kar pripomore k večji lahkotnosti in agilnosti v zavojih. RC4 Worldcup SC je sicer prvenstveno namenjena 
slalomskim zavojem, a z njo boste dobre smučarke zagotovo potegnile tudi kakšen kakovosten daljši lok. 

Fischer RC4 WC SC MT + RSX 12 

Priporočena maloprodajna cena:  599,95 EUR
Geometrija:  127-74-109
Radij:  12,6 m (pri 160 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  146, 153, 160, 167

Disruption SC je popolna smučka za ženske, ki imajo rade agilen, športen in igriv občutek tudi pri krajših zavojih. Zasnovana je za 
učinkovito zarezovanje na urejenih smučiščih. SC izkorišča vse prednosti tehnologije, ki jo poznamo v družini smuči Disruption, med 
drugim funkcijo Dark Matter Damping, ki odpravlja tresenje in povečuje oprijem robov, ter odzivno, robustno konstrukcijo I-Beam.

K2 DISRUPTION SC W

Priporočena maloprodajna cena:  749,99 EUR
Geometrija:  119-69-103 (pri 155 in 160 cm)
Radij:  12,5 m (pri 160 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165

Najraje vijugate po urejenih smučiščih? Potem je Belle SL vaša sanjska smučka! Zelo je igriva in zabavna, narejena posebej za izkušene 
in profesionalne smučarke. Zaradi manjšega radija bodo tudi kratki zavoji lahkotni in energični. Vožnja s temi smučmi je stabilna in 
mirna, saj se z njimi zlahka manevrira. Za izjemno moč in nadzor poskrbi plošča Nordica Recoil Power. Ukrotite vsako strmino z Nordico 
Belle SL.

Nordica Belle SL FDT

Priporočena maloprodajna cena:  749,99 EUR
Geometrija:  120-72-105
Radij:  14 m (pri 162 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  148, 155, 162, 169

Priporočena maloprodajna cena:  od 1.669,99 - 1.969,99 EUR
Geometrija:  122-69-101
Radij:  12,8 m (pri 163 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  149, 156, 163, 170

Ko je vaš cilj premikanje meja na vsakem koraku, vam ta smučka ponuja samozavest, ki jo potrebujete za popolne zavoje. S/MAX N°10 je 
sodobna in visokozmogljiva, s svojo edinstveno obliko pa vam pomaga nadzorovati teren od prvega smučarskega dne. S/MAX N°10 so bile 
oblikovane za boljše rekreativne smučarke, ki si želijo zelo odzivne smuči za popoln užitek med hitro in nekoliko bolj agresivno vožnjo, 
predvsem na trdem snegu. Ohranja pravo količino prožnosti pod vezjo in večjo odzivnost. Struktura smuči je leseno jedro, stisnjeno med 
ploščo iz titana, ki doda večjo stabilnost pri velikih hitrostih. Plast znatno zmanjša vibracije in hreščanje, do katerega običajno pride pri 
smučanju na trdem ali grobem snegu. S/MAX N°10 so resnično živahne smuči, ki omogočajo hiter odziv tako pri kratkih kot tudi pri dolgih 
zavojih. Priporočamo vsem navdušenim smučarkam, ki se želijo med hitrim in odzivnim smučanjem vsakič znova počutiti bolj samozavestno! 

Smuči Stöckli Laser CX Orea so premijska različica modela Laser CX. Na prvi pogled vas bodo prevzele z eleganco, na terenu pa 
prepričajo s svojo neverjetno igrivostjo, vsestranskostjo in lahkostjo za čisti užitek pri vseh hitrostih z manj napora. Zasnovane so za 
krajše in srednje zavoje, izstopajo pa tudi po svoji lahkosti, s katero pride do izraza njihov igrivi značaj. K temu najbolj pripomoreta 
lažje jedro in lažja različica robnika. Laser CX Orea so vrhunske vsestranske smuči, ki z univerzalnim radijem dopuščajo različne 
hitrosti ter različno dolge zavoje. 

Salomon S/MAX N°10 + M11 GW L80

Stöckli Laser CX Orea
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Damske vsestranske

Pri smučeh v tej kategoriji sta na 
prvem mestu užitek in smučarska 

zabava. Zelo so primerne tudi kot smuči 
za začetnice, priljubljene so med manj 
izkušenimi smučarkami. A to ne pomeni, 
da jih ne priporočamo dobrim 

smučarkam, ki bodo ob dobrih lastnostih 
cenile predvsem dejstvo, da bodo lahko 
ves dan uživale na smučišču, ne da bi 
zvečer povsem utrujene padle v posteljo. 
Vsestranske smuči so namreč preproste 
za vodenje, omogočajo tekoče in 

lahkotno smučanje, hkrati pa so privlačne 
tako s svojim videzom kot ceno.
Ciljna skupina: začetnice, manj 
izkušene smučarke, smučarke, ki iščejo 
užitek.

Priporočena maloprodajna cena:  799,95 EUR
Geometrija:  121-71-102
Radij:  13,3 m (pri 158 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  146, 152, 158, 164

Priporočena maloprodajna cena:  899,99 EUR
Geometrija:  123-75-107 (pri 160 cm)
Radij:  13 m (pri 160 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  144, 152, 160, 168

Smučko Insomnia Elite upravičeno imenujemo kraljica prog, saj s svojo močjo in natančnostjo zahtevnim smučarkam ponuja bliskovit 
prenos teže robnika na robnik, stabilnost in popolne zavoje vseh oblik. Osnovna konstrukcija smuči je nekoliko ožja in mehkejša, kar 
omogoča hitre in elegantne zavoje. Konstrukcijske okrepitve so strateško postavljene po celotni dolžini notranjega roba smuči za več 
zaupanja in stabilnosti v trenutkih, ko smučka potrebuje največ moči. Nova okrepitev po celotni dolžini notranjega robnika prinaša še 
več stabilnosti in moči v zavoju, manj materiala nad zunanjim robnikom pa pomeni, da so popolni zavoji še preprostejši in mehkejši. 
Pravijo, da je strup v majhnih stekleničkah. Insomnia Elite je drobna in prilagodljiva, a strupena in mogočna smučka. Za seboj boste 
pustile le popolne loke, ne glede na obliko ali hitrost zavojev.

Atomic Cloud Q 14 Revoshock S je tista smučka za zahtevne smučarke na urejenih progah. Njena osnova črpa iz dediščine svetovnega 
pokala, z elementi, preizkušenimi na tekmovanjih, kot je Revoshock S, ki odpravlja tresenje in ustvarja  pospešek, ki ga dopolnjuje 
zasnova All-Condition Piste Shape, stranske stene Dura Cap in velikodušna širina 75 mm na sredini smuči. Notranji laminat TI Powered 
Titanal in lahka lesena sredica Flite zagotavljata odzivnost smuči. Poznopopoldansko smučanje se vam bo zdelo tako hitro in vznemirljivo, 
kot bi prvič zarezali sledi v sveže urejene smučine. Stranska linija Multi Radius poskrbi, da so samozavestni, kratki slalomski zavoji skozi 
spremenljiv sneg v nevihtnem dnevu ali zarezovanje dolgih, hitrih in stabilnih lokov po neokrnjenem jutranjem steptanem snegu enako 
zabavni. Če je to vaša ideja o popolnem smučarskem dnevu na urejenih smučiščih, je Cloud Q 14 Revoshock S vsekakor prava izbira.

Elan Insomnia Elite TI PS

Atomic Cloud Q14 Revoshock S

Poleg užitka tudi eleganca
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Priporočena maloprodajna cena:  479,95 EUR
Geometrija:  126-76-110
Radij:  11,8 m (pri 156 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  142, 149, 156, 163

76C W, od konice do repa opremljena s funkcijami, kot sta konstrukcija I-Beam in stranice Hybritech, je narejena za dame, ki potrebujejo 
smučko za urejene proge, ki je lahka, igriva in omogoča hitro menjavo robnikov. Sredica Aspen Light Core je dovolj lahka, da pretirano ne 
obremenjuje mišic v nogah, a smučka ostaja energična v zavojih. Na ta način vam omogoča, da ves dan zarezujete po smučišču. Stranice 
Hybritech zagotavljajo smučki natančnost, moč in čvrst oprijem robnikov. 76 C je ultimativna smučka, ki vzbuja zaupanje na hribu.

K2 Disruption 76C W

Priporočena maloprodajna cena:  569,99 EUR
Geometrija:  121-72-100 (pri 162 cm)
Radij:  13,7 m (pri 162 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  138, 144, 150, 156, 162, 168

Nekatere od največjih življenjskih lekcij se naučimo na pobočjih – pogumno se jim zazrite v oči z Nordico Belle 72 CA. Ta posebej igriva 
in zabavna smučka je prilagojena potrebam nezahtevnih smučark, ki rade smučajo po urejenih progah. Belle 72 CA ponuja tudi izjemno 
stabilnost, da boste še samozavestnejše. Krajša plošča poveča vašo sposobnost upogibanja smuči in olajša vstopanje v zavoje. Zadnja 
plošča je spuščena nekoliko niže, tako vam Nordicina tehnologija Natural Stance zagotavlja bolj naraven, osreden položaj, ki poveča 
nadzor. Obvladajte strmine, obvladajte svojo smuko – z Nordico Belle 72 CA.

Nordica Belle 72CA

Priporočena maloprodajna cena:  749,99 EUR
Geometrija:  120-70-102
Radij:  13 m (pri 164 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  150–178

Kombinacija agilnosti, hitrosti, natančnosti in stabilnosti bo narisala nasmeh še tako resnim smučarkam, ki iščejo užitke na smučišču. 
Trojni radij (Radical Triple Radius) omogoča dinamične in vsestranske zavoje, ogljikova vlakna v kombinaciji s titanalom pa še zmanjšajo 
težo smučke, ne da bi žrtvovali vzvojno stabilnost.

Fischer The Curv DTI AR WS + RC4 Z11 PR 

Priporočena maloprodajna cena:  629,99 EUR
Geometrija:  127-76-107
Radij:  13 m (pri 156 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  149, 156, 163, 170

Ko je vaš cilj premikanje meja na vsakem koraku, vam ta smučka ponuja samozavest, ki jo potrebujete za popolne zavoje. S/MAX N°10 
XT je sodobna in visokozmogljiva, s svojo edinstveno obliko pa vam pomaga nadzorovati teren od prvega dne. S/MAX N°10 XT so 
oblikovane za boljše rekreativne smučarke, ki želijo zelo odzivne smuči za popoln užitek med hitro in nekoliko bolj agresivno vožnjo, 
predvsem na tršem snegu. Ohranja pravo količino prožnosti pod vezjo in večjo odzivnost. Struktura smuči je leseno jedro, stisnjeno med 
ploščo iz titana, ki mu doda večjo stabilnost pri velikih hitrostih. Plast znatno zmanjša vibracije in hreščanje, ki se običajno pojavi pri 
smučanju na trdem ali grobem snegu. S/MAX N°10 XT so resnično živahne smuči, ki omogočajo hiter odziv. Radij omogoča udobno 
vožnjo tako pri kratkih kot tudi pri dolgih zavojih. Priporočamo vsem navdušenim smučarkam, ki se želijo med hitrim in odzivnim 
smučanjem vsakič znova počutiti bolj samozavestno!

Salomon S/MAX N°10 XT + M11 GW L80

Priporočena maloprodajna cena:  od 1.269,99 do 1.569,99 EUR
Geometrija:  118-67-99
Radij:  12,6 m (pri 158 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  146, 152, 158, 164

Smuči Stöckli Laser MX s srednjim radijem so edinstveni model iz družine Laser, saj gre za ženske smuči. Iz smuči z zmogljivostjo na 
prvem mestu se lahko spremenijo v igrive smuči, s katerimi so udobne tudi bolj lahkotne vožnje. Ustrezajo boljšim smučarkam z 
visokimi pričakovanji. Posebnost teh ženskih smuči je mehkejši upogib Softflex, ki skupaj z leseno sredico Light Core iz posebne vrste 
lahkega lesa zmanjša težo smučem, zagotavlja več udobja in bolj dinamično smučanje, smuči pa so še vedno zelo vzdržljive. Z veliko 
mero prilagodljivosti in zasnovanostjo posebej za ženske so Laser MX sanje vsake goreče smučarke.

STÖCKLI LASER MX 
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Odprto nebo

V tej kategoriji smo zbrali nekaj 
modelov smuči, za katere 

proizvajalci menijo, da so nekaj 
posebnega in bi jih bilo zato težko uvrstiti 
v eno od že oblikovanih skupin. Lahko gre 

za oblikovalske presežke za smučarje, ki 
želijo izstopati tudi po videzu, ne samo s 
svojim smučarskim znanjem, prav tako so 
tu zajete inovacije, ki si šele utirajo pot na 
smučišča in jih bomo (morda) kmalu 

spoznali tudi v več drugih, bolj 
ukalupljenih modelih.
Ciljna skupina: Smučarji, ki želijo 
izstopati, in tisti, ki niso imuni za nove 
domislice.

Priporočena maloprodajna cena:  
 1.749,95 EUR (paket Smučar na poti)
Geometrija:  127-78-110
Radij:  14,9 m (pri 172 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 166, 172, 178

Ko je zložena, v dolžino meri le en meter, zato je prenašanje in prevažanje zelo preprosto. Ne glede na to, kako potujete v gore, bo Elan 
Voyager vaša najboljša sopotnica. V popoln potovalni komplet je poleg smuči Voyager vključena še potovalna torba Voyager, zložljive 
smučarske palice Voyager, ščetka za čiščenje snega s smučk in brisačka za smuči, ki bodo tako suhe pospravljene v torbo. Kljub 
priročnosti pa Voyager ni izgubila prav nič zmogljivosti, zato bo brez težav izpolnila vsa pričakovanja najzahtevnejših smučarjev. K temu 
pripomore tehnologija Amphibio, ki ločeno v levi in desni smučki združuje dva različna profila, laminirana lesena sredica in stranici RST 
pa poskrbijo za kar največjo odzivnost od konice do repa smuči. Največja skrivnost Voyagerja pa je vsekakor Elanova revolucionarna 
tehnologija Connect z zelo naprednim štiriosnim mehanizmom, ki na zložljivem spoju poveže smučko. Ta mehanizem v kombinaciji s 
ploščo Fusion, utrjeno z ogljikovimi vlakni, deluje kot nosilna platforma. Obe komponenti skupaj zagotavljata vzvojno togost in s tem 
vrhunske zmogljivosti smuči, hkrati pa omogočata, da se smuči zložijo v kompakten komplet, ki je prijazen pri potovanju in ustreza tudi 
zahtevam prijave prtljage na letališčih.

Elan Voyager – prve zložljive smuči na svetu

Drugačne



27

Priporočena maloprodajna cena:  849,95 EUR
Geometrija:  123-101-112
Radij:  26,3 m (pri 182 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  161, 168, 175, 182, 189

Dispatch 101 je lahka, a stabilna smučka, ki ponuja predvidljiv odziv in zato smučanje s polnim nadzorom tudi na najbolj zahtevnih 
terenih. Ima nekoliko ožji del pod čevljem, vendar enako konstrukcijo, katere osnova so tehnologije TitanalHex-Beam, Steadfast in  
Uni-Directional Flax. Zato vam pravzaprav ni treba nič več iskati. Tako se je odločila tudi ekipna tekmovalka Krystin Norman,  
ki zaupa prav tej smučki.  

K2 DISPATCH 101

Priporočena maloprodajna cena:  599,99 EUR
Geometrija:  127-94-115,5 (pri 179 cm)
Radij:  17,1 m (pri 179 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  158, 165, 172, 179, 186

Z Nordico Enforcer Unlimited 94 sta pot na vrh in osvojitev vrha v enak užitek. Navdih so pri Nordici črpali iz nagrajene kolekcije 
Enforcer, ki so ji dodali še vse, kar potrebujete za izjemno izkušnjo vzpona. Ta smučka za vse terene se lahko pohvali z lahko 
konstrukcijo, kar omogoča preprosto manevriranje in učinkovito turno smučanje. A brez skrbi, tudi pri spustu se vrhunsko obnese! Profil 
early rise rocker v konici in repu smuči ter klasični profil (camber) pod čevljem vam omogočijo, da boste Enforcer Unlimited 94 z lahkoto 
in samozavestno vodili v vseh razmerah. Naj bo vsak dan vedno znova vaš najljubši z Nordico Enforcer Unlimited 94! 

Nordica Enforcer 94 Unlimited (Flat) 

Priporočena maloprodajna cena:  699,99 EUR
Geometrija:  137-102-127
Radij:  18 m (pri 176 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  155–190

Prenovljena in nadgrajena serija Fischerjevih smuči za prosto smučanje je tu! Model Ranger 102 je ne glede na svojo širino pod čevljem 
izredno univerzalna smučka, ki se odlično obnese na neurejenih terenih, prav tako pa ponuja zanesljivo vodenje tudi na urejenih 
smučiščih. Skrivnost se skriva v tehnologiji Shaped Ti, ki smučki ponuja vzvojno odpornost, hkrati pa ohranja plovnost na predelih, kjer 
je to potrebno. Prav zaradi tega je agilnost smučke na izredno visoki ravni. Model ima leseno konstrukcijo in profil freeski rocker.

Fischer RANGER 102

Priporočena maloprodajna cena:  699,99 EUR
Geometrija:  129-96-115 (pri 174 cm)
Radij:  18 m (pri 174 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  166, 174, 182

Turna vsestranskost, ki si jo zaslužite. Naredite najlepše zimske poti dostopne vsem! MTN 96 Carbon so lahke, zato vrhov še nikoli ni 
bilo tako lahko osvojiti! Teža smučke je zmanjšana po zaslugi manjše količine materiala na strateških predelih. Kombinacija najboljše 
vseterenske oblike smučke za neverjetno stabilnost na urejenem smučišču in hitro prilagodljivost raznovrstnemu snežnemu terenu. 
Smučka je ustvarjena iz 40 odstotkov trajnostnih materialov, zato hkrati skrbi tudi za okolje.

Salomon MTN 96 Carbon + Skins

Priporočena maloprodajna cena:  599,99 EUR
Geometrija:  123-72-104
Radij:  13,5 m (pri 163 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 163, 170, 177

Smuči Stöckli Laser SC Orea prevzemajo zmogljivost smuči Laser SC in jo združujejo z eleganco. Prevzele vas bodo z natančno 
oblikovanimi podrobnostmi, ob tem pa vas ne bodo pustile ravnodušnih niti glede zmogljivosti in kakovostnih voženj. Laser SC Orea 
spadajo v sam vrh smuči za vse terene, saj z univerzalnim radijem dopuščajo različne hitrosti in različno dolge zavoje, konstrukcijo pa 
povzemajo po tekmovalnih smučeh. Namenjene so vrhunskim vožnjam po urejenih progah, kjer se izkažejo tudi v najtežjih razmerah, 
kot sta led in umetni sneg.

Stöckli Laser SC Orea
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Otroške

Morda so na videz preproste in 
nepomembne, a prav vsaka 

zgodba smučarjev, ki so se povzpeli na 
vrh Olimpa, se je začela s takšnimi in 
podobnimi smučmi. Proizvajalci zagotovo 
vedo, da njihovega razvoja ne gre 

podcenjevati in da si tudi v tej skupini ne 
smejo privoščiti popuščanja in medlih 
izdelkov. V osnovi jih sicer delijo na dva 
dela – smuči za začetnike in za 
naprednejše, a verjamemo, da je v široki 
ponudbi dovolj modelov, s katerimi lahko 

sledite smučarskemu razvoju otroka od 
(dobesedno) prvih korakov na snegu do 
prvih uspehov vsaj na šolskih 
tekmovanjih.
Ciljna skupina: otroci in mladostniki

Priporočena maloprodajna cena:  329,99 EUR
Geometrija:  104-65-88,5 (pri 140 cm)
Radij:  12,5 m (pri 140 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  120, 130, 140, 150, 160

Smuči Atomic Redster J4 bodo nadobudne mlade smučarje hitro pognale v hitrost! S svojo konstrukcijo, ki združuje tehnologije Dura Cap 
Sidewall, Light Woodcore in Densolite Core, nudijo mladim smučarjem od osmega pa vse do trinajstega leta odličen oprijem robnikov in 
stabilnost pri vožnji. Všeč bodo tudi lažjim smučarjem, saj omogoča preprost vstop v zavoj. Zaradi uporabe polnih tekmovalnih barv je 
Atomic Redster J4 videti tako hiter kot smučanje!

Atomic Redster J4

Boljše za najmlajše



29

Priporočena maloprodajna cena:  199,95 EUR
Geometrija:  104-68-86
Radij:  10 m (pri 120 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  70–150

Zabava je vedno najboljši motivator in smučka RC4 Race Jr. s tehnologijama Air Power in Fiber Tech bo vašim otrokom omogočala 
konstanten napredek in veselje ob smučanju.

Fischer RC4 RACE JR JRS + FS7 CA JRS

Priporočena maloprodajna cena:  399,99 EUR (brez vezi)
Geometrija:  118-70-98 (pri 150 cm)
Radij:  12 m (pri 150 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  140, 150, 162

Prihodnost že trka na vrata. Prav zato so se pri Nordici odločili, da mladim smučarjem in smučarkam ponudijo najboljšo možno opremo. 
Želijo namreč, da vsaka sled, ki jo pustite na snegu, piše nepozabne izkušnje, ne glede na starost in smučarsko (pred)znanje. Smuči 
Combi Pro S združujejo najboljše iz obeh svetov in so vmesni delček med namenskimi smučmi za veleslalom in slalom. V logu smuči za 
svetovni pokal se lahko pohvalijo z leseno sredico za največje zmogljivosti in optimalen oprijem robnika. Zaradi teh lastnosti in upogiba 
bo lahko otrok nenehno napredoval v svojem smučarskem znanju.

Nordica Dobermann Combi Pro S + JR 7,0 FD

Priporočena maloprodajna cena:  179,95 EUR (odvisno od dolžine)
Geometrija:  101-69-90
Radij:  8,6 m (pri 120 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150

Otroci so naša prihodnost. Njihovi prvi koraki na smučeh so ključnega pomena za razvoj znanja in sposobnosti. Zato so pri Elanu otroški 
smučki Sky in Jett opremili z najbolj inovativno tehnologijo za mlade smučarje, U-Flex. Otrokom omogoča, da smučke upognejo v celoti 
in tako veliko hitreje usvojijo zahtevnejše prvine smučanja. Oblikovali so popoln smučarski komplet za otroke v povezavi s posebej 
oblikovanimi smučarskimi čevlji iz mehkejše in bolj upogljive plastike, kar omogoča še hitrejše učenje in napredovanje.

Elan Jett Jrs/Sky Jrs

Priporočena maloprodajna cena:  329,99 EUR (brez vezi)
Geometrija:  104-65-89 (pri 140 cm)
Radij:  13 m (pri 140 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  120, 130, 140, 150, 160

Smuči S/Race MT Jr sestavlja kompozitno jedro, s katerim so smuči lahkotne in preprosto vodljive. Konstrukcija smuči vključuje enojno 
plast vlaken v strukturi smučke, kar poveča njeno trajnost in izboljša oprijem robnikov. Takšne smuči so lahke, bolj okretne, dopuščajo 
več napak in zato kot nalašč za mlajše smučarje. Prilagojena oblika smuči je otrokom v pomoč predvsem v začetnih fazah zavoja in med 
spremembami smeri. Lahka podložna plošča Juniortrak poskrbi za boljši stik med smučmi in snegom – za učinkovitejše smuči.

Salomon S/Race MT Jr + L6 GW J2 80

Priporočena maloprodajna cena:  med 409,99 in 519,99 EUR
Geometrija:  115-65-99 (pri 151 cm)
Radij:  11,5 m (pri 151 cm)
Na voljo v dolžinah (cm):  139, 145, 151, 160

Smuči Stöckli WRT Team Jr so otroške smuči za mlajše smučarje z naprednim znanjem smučanja in za takšne, ki se kalijo v prave 
tekmovalce. Smuči Stöckli WRT Team Jr so izdelane za nadobudne smučarje, ki za varne in suverene vožnje potrebujejo že trše smuči 
z lesenim jedrom in sendvično konstrukcijo, ki zagotavlja stabilnost in pospeševanje iz zavoja v zavoj.

Stöckli WRT Team Jr
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POTEK TESTIRANJA 
WorldSkitest je slepi test, saj so vse 
smuči prelepljene s črnim trakom, nanje  
pa so nameščene vezi, namenjene 
izposoji. Testni smučarji zato ne vedo, 
katero znamko smuči ali celo model 
preizkušajo. Na zaprtem delu testne 
proge, tako imenovani menjalni postaji, 
vezi posameznemu smučarju prilagajajo 
neodvisni sodelavci servisne ekipe 
WorldSkitest. Testni smučarji se z vsakim 
parom smuči po njim namenjeni, za 
druge zaprti progi zapeljejo le enkrat, 
nato izpolnijo vprašalnik, na katerem s 
točkami od 1 do 10 ocenijo: obnašanje 
pri dolgem zavoju, obnašanje pri kratkem 

World Ski Test

WorldSkitest na kratko  

Fo
to

: B
E

N
JA

M
IN

 H
O

FM
AN

N
 

OSNOVNI PODATKI
Čas in kraj: med 30. marcem in 1. aprilom, Silvretta Montafon, Predarlska, Avstrija 

Organizator: Gerhard Brüggler 
Vodja testa: olimpijski zmagovalec Franz Klammer 

Razpoznavni znak: s črno prelepljene, nevtralizirane smuči 
Testni smučarji: pisana druščina, sestavljena iz nekdanjih in aktivnih tekmovalcev, 

rekreativnih tekmovalcev, uživalcev na snegu, ljubiteljev smučanja po neurejenih smučiščih, 
prostih smučarjev, a tudi povsem običajnih smučarjev vseh starosti in ravni znanja. 

Kategorije: ženske visokozmogljive, ženske vsestranske, moške visokozmogljive, moške 
vsestranske, tekmovalne slalomske, smuči za vse terene, smuči za prosto in turno smučanje, 

pri vseh tudi lepotno tekmovanje SnowStyle.
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zavoju, oprijem robnikov, veselje do 
vijuganja in potreben napor. Iz zbranih 
vprašalnikov na koncu izračunajo srednjo 
oceno, ki pomeni skupni rezultat. 

KAJ POMENIJO OZNAKE
Zmagovalec testa
Znak za zmagovalca testa dobi smučka, 
ki je v svoji kategoriji dobila najvišjo 
povprečno oceno.
SnowStyle
V vsaki kategoriji so udeleženci testa 
izbrali po tri najlepše smuči, ki so 
označene z oznakami zlati, srebrni in 
bronasti SnowStyle. Smučka, ki je 
zmagala v absolutni konkurenci, nosi 
naziv SnowStyle leta.
Ocene testiranja
WorldSkitest podeljuje pisne ocene 
glede na dosežene povprečne številske 
ocene. Vse smuči s povprečno oceno 
nad 40,0 so odlične, med 35,0 in 39,9 
zelo dobre in med 30,0 in 34,9 dobre.

MONTAFON
Alpska dolina Montafon leži na jugu Pre-
darlskega v jugozahodni Avstriji. Obkro-
žena je z gorskimi verigami Rätikon, Sil-
vretta in Verwall. Smučarska središča Sil-
vretta Montafon, Kristberg, Gargellen in 
Golm so dostopna iz dolinic Schruns-
-Tschagguns, St. Gallenkirch-Gortipohl, 
Gaschurn-Partenen, Silbertal-Bartholo-
mäberg, Gargellen in Vandans-St. Anton.

SILVRETTA MONTAFON
Silvretta Montafon je sinonim za 
smučarski užitek, zagotovljen sneg in 
posebna doživetja! Lačni snega bodo tu 
našli fantastične pogoje za aktivne 
počitnice. 140 kilometrov izjemno lepo 
urejenih prog čaka, da jih odkrijete. 
Številne smučarske poti in planjave celca 
so raj za proste smučarje. Nike 
Snowpark za povrh ponuja še igrišče za 
adrenalinske odvisneže, Cross Park pa 
zabavo za vso družino. Najdaljši spust na 
Predarlskem s 1700 metri višinske 
razlike je zagotovo dobra vaja za 
preizkušanje kondicije. Če vam to še ni 
dovolj, se lahko podate na eno od črnih 
prog z do 81-odstotnim naklonom, svojo 
hitrost in znanje pa preizkusite na 
tekmovalni progi z merjenjem časa.
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Tekmovalne slalomske smuči

Preizkušena dolžina:  165 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  119-66-104
Na voljo v dolžinah (cm):   150, 155, 160, 165, 170
SKUPNA OCENA:   zelo dobro (38,7)

PODROBNI REZULTATI:

3. Fischer RC4 WC SC Pro

Preizkušena dolžina: 165 cm
Radij: 13,6 m
Geometrija: 120-66-98
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165, 170
SKUPNA OCENA:  odlično (41,1)

PODROBNI REZULTATI:

1. ZMAGOVALEC TESTA - Stöckli Laser SL

Preizkušena dolžina:  165 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  121-68-104
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,3)

PODROBNI REZULTATI:

4. Salomon S/Race SL Pro

Preizkušena dolžina:  165 cm
Radij:  12,5 m
Geometrija:  118-68-102,5
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170
SKUPNA OCENA: odlično (40,4)

PODROBNI REZULTATI:

2. Atomic Redster S9 

Preizkušena dolžina:  165 cm
Radij:  12,6 m
Geometrija:  126-67-102
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165, 170
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,3)

Preizkušena dolžina:  167cm
Radij:  13 m
Geometrija:  123-68-104
Na voljo v dolžinah (cm):  157, 162, 167, 172
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,0)

Preizkušena dolžina:  165 cm
Radij:  12,5 m
Geometrija:  121-68-105
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (37,7)

Preizkušena dolžina:  165 cm
Radij:  16,5 m
Geometrija:  120-69-104
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (36,4)

Preizkušena dolžina:  164 cm
Radij:  12,8 m
Geometrija:  121-68-104
Na voljo v dolžinah (cm):  154, 159, 164, 169
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (35,1)

Preizkušena dolžina:  168 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  122-68-104
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 162, 168, 173
SKUPNA OCENA:  dobro (33,6)

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

5. Völkl Racetiger SL

6. Rossignol Hero Elite ST Ti

7. Blizzard Firebird SRC

8. Nordica Dobermann SLR RB FDT

9. Elan ACE SLX Fusion X

10. Dynastar Speed Omeglass Master SL

Stabilnost:  8,2
Lahkotnost vodenja:  7,9

Daljši zavoji: 8,2
Krajši zavoji: 8,2
Oprijem robnikov: 7,9

Stabilnost:  8,2
Lahkotnost vodenja:  8,4

Daljši zavoji:  8,1
Krajši zavoji:  8,2
Oprijem robnikov:  8,2

Daljši zavoji:  7,7
Krajši zavoji:  7,8
Oprijem robnikov:  8,1
Stabilnost:  7,8

Daljši zavoji:  7,5
Krajši zavoji:  7,7
Oprijem robnikov:  7,8

Stabilnost:  7,4
Lahkotnost vodenja:  7,9

Daljši zavoji:  7,8
Krajši zavoji:  8,1
Oprijem robnikov:  7,6

Daljši zavoji:  7,4
Krajši zavoji:  7,9
Oprijem robnikov:  7,4

Daljši zavoji:  7,6
Krajši zavoji:  7,7
Oprijem robnikov:  7,4

Daljši zavoji:  7,3
Krajši zavoji:  7,2
Oprijem robnikov:  7,1

Daljši zavoji:  6,7
Krajši zavoji:  7,4
Oprijem robnikov:  6,8

Daljši zavoji:  7,1
Krajši zavoji:  6,6
Oprijem robnikov:  6,2

Stabilnost:  7,5
Lahkotnost vodenja:  7,3

Stabilnost:  7,7
Lahkotnost vodenja:  7,6

Stabilnost:  7,2
Lahkotnost vodenja:  7,8

Stabilnost:  7,4
Lahkotnost vodenja:  7,4

Stabilnost:  6,6
Lahkotnost vodenja:  7,6

Stabilnost:  7,0
Lahkotnost vodenja:  6,7
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Moške visokozmogljive smuči

Preizkušena dolžina:  175 cm
Radij:  18 m
Geometrija:  115-68-97
Na voljo v dolžinah (cm):  170, 175, 180
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (39,3)

PODROBNI REZULTATI:

3. Salomon – S/Race GS 12

Preizkušena dolžina:  175 cm
Radij:  15,4 m
Geometrija:  114-65,5-99,5
Na voljo v dolžinah (cm):  169, 175, 181
SKUPNA OCENA:  odlično (44,9)

PODROBNI REZULTATI:

1. ZMAGOVALEC TESTA – Atomic Redster X9 S

Preizkušena dolžina:  172 cm
Radij:  14,8 m
Geometrija:  118-66-100
Na voljo v dolžinah (cm):  162, 172, 180
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,8)

PODROBNI REZULTATI:

4. Stöckli – Laser WRT Pro

Preizkušena dolžina:  173 cm
Radij:  17 m
Geometrija:  115-70-98
Na voljo v dolžinah (cm):  169, 173, 179, 183
SKUPNA OCENA:  odlično (40,0)

PODROBNI REZULTATI:

2. Rossignol Hero Master LT

Preizkušena dolžina:  178 cm
Radij:  16,5 m
Geometrija:  118-70-101
Na voljo v dolžinah (cm):  157, 164, 171, 178, 185
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,4)

Preizkušena dolžina:  173 cm
Radij:  17 m
Geometrija:  115-70-97
Na voljo v dolžinah (cm):  169, 173, 179, 183
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,3)

Preizkušena dolžina:  173 cm
Radij:  15,9 m
Geometrija:  113-67-100
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 161, 167, 173, 179
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (37,7)

Preizkušena dolžina:  180 cm
Radij:  17,5 m
Geometrija:  115,5-68-98,5
Na voljo v dolžinah (cm):  170, 175, 180, 185
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (35,7)

Preizkušena dolžina:  173 cm
Radij:  15,4 m
Geometrija:  125-72-103
Na voljo v dolžinah (cm):  158, 163, 168, 173, 178
SKUPNA OCENA:  dobro (34,8)

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

5. Fischer – The Curv

6. Dynastar – Speed Course Master GS

7. Elan – ACE SCX Fusion X

8. Blizzard Firebird WRC

9. Völkl Deacon 72 

Stabilnost:  8,2
Lahkotnost vodenja:  7,8

Daljši zavoji:  8,1
Krajši zavoji:  7,8
Oprijem robnikov:  8,1

Stabilnost:  8,9
Lahkotnost vodenja:  8,9

Daljši zavoji:  8,9
Krajši zavoji:  9,1
Oprijem robnikov:  9,1

Daljši zavoji:  8,0
Krajši zavoji:  7,6
Oprijem robnikov:  7,9

Daljši zavoji:  7,7
Krajši zavoji:  7,7
Oprijem robnikov:  7,8

Stabilnost:  7,8
Lahkotnost vodenja:  7,8

Daljši zavoji:  7,8
Krajši zavoji:  7,6
Oprijem robnikov:  7,3

Daljši zavoji:  8,0
Krajši zavoji:  7,5
Oprijem robnikov:  7,4

Daljši zavoji:  7,7
Krajši zavoji:  7,6
Oprijem robnikov:  7,1

Daljši zavoji:  7,3
Krajši zavoji:  6,6
Oprijem robnikov:  7,3

Daljši zavoji:  7,2
Krajši zavoji:  7,0
Oprijem robnikov:  6,9

Stabilnost:  7,8
Lahkotnost vodenja:  7,9

Stabilnost:  7,8
Lahkotnost vodenja:  7,6

Stabilnost:  7,6
Lahkotnost vodenja:  7,7

Stabilnost:  7,5
Lahkotnost vodenja:  7,0

Stabilnost:  6,9
Lahkotnost vodenja:  6,8

Stabilnost:  8,0
Lahkotnost vodenja:  7,8
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Moške vsestranske smuči

Preizkušena dolžina:  172 cm
Radij:  14,7 m
Geometrija:  127-79,5-112,5
Na voljo v dolžinah (cm):  147, 154, 161, 168, 175
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,1)

PODROBNI REZULTATI:

3. Atomic Redster Q6 

Preizkušena dolžina:  171 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  120-70-103
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 163, 170, 177
SKUPNA OCENA:  odlično (40,2)

PODROBNI REZULTATI:

1. ZMAGOVALEC TESTA – Rossignol React 8 CAM

Preizkušena dolžina:  170 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  121-73-104
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165, 170, 175
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (37,6)

PODROBNI REZULTATI:

4. Salomon S/Max 8

Preizkušena dolžina:  171 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  120-70-103
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 157, 164, 171, 178
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,9)

PODROBNI REZULTATI:

2. Fischer the CURV DTI

Preizkušena dolžina:  175 cm
Radij:  16,5 m
Geometrija:  126-75-105
Na voljo v dolžinah (cm):  154, 161, 168, 175
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (37,0)

Preizkušena dolžina:  170 cm
Radij:  14 m
Geometrija:  125-74-109
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 162, 170, 178
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (36,5)

Preizkušena dolžina:  168 cm
Radij:  14,6 m
Geometrija:  125-76-104
Na voljo v dolžinah (cm):  152, 160, 168, 176
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (36,3)

Preizkušena dolžina:  172 cm
Radij:  14,5 m
Geometrija:  121-71-104
Na voljo v dolžinah (cm):  148, 154, 160, 166, 172, 178
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (35,4)

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

5. Völkl Deacon 75 Black

6. Dynastar Speed 563 Konect

7. Elan Amphibio 14 Ti Fusion X

8. Blizzard Firebird TI

Stabilnost:  7,6
Lahkotnost vodenja:  8,0

Daljši zavoji:  7,7
Krajši zavoji:  7,8
Oprijem robnikov:  7,8

Stabilnost:  8,3
Lahkotnost vodenja:  8,2

Daljši zavoji:  7,9
Krajši zavoji:  8,1
Oprijem robnikov:  7,7

Daljši zavoji:  7,8
Krajši zavoji:  7,3
Oprijem robnikov:  7,7

Daljši zavoji:  7,6
Krajši zavoji:  7,3
Oprijem robnikov:  7,5

Stabilnost:  7,6
Lahkotnost vodenja:  7,6

Daljši zavoji:  7,0
Krajši zavoji:  7,7
Oprijem robnikov:  7,3

Daljši zavoji:  7,0
Krajši zavoji:  7,5
Oprijem robnikov:  6,9

Daljši zavoji:  7,1
Krajši zavoji:  7,1
Oprijem robnikov:  7,2

Daljši zavoji:  7,3
Krajši zavoji:  7,0
Oprijem robnikov:  6,8

Stabilnost:  7,2
Lahkotnost vodenja:  7,8

Stabilnost:  7,3
Lahkotnost vodenja:  7,8

Stabilnost:  7,2
Lahkotnost vodenja:  7,7

Stabilnost:  7,0
Lahkotnost vodenja:  7,3

Stabilnost:  7,7
Lahkotnost vodenja:  7,6



Smuči za vse terene

Preizkušena dolžina:  178 cm
Radij:  15,5 m
Geometrija:  129-82-112
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 166, 172, 178, 184
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,3)

PODROBNI REZULTATI:

3. Elan Wingman 82 CTI

Preizkušena dolžina:  177 cm
Radij:  15 m
Geometrija:  132-84-115
Na voljo v dolžinah (cm):  162, 167, 172, 177, 182
SKUPNA OCENA:  odlično (40,5)

PODROBNI REZULTATI:

1. ZMAGOVALEC TESTA – Völkl Deacon 84

Preizkušena dolžina:  175 cm
Radij:  16,3 m
Geometrija:  128-84-114
Na voljo v dolžinah (cm):  165, 170, 175, 180, 185
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (37,2)

PODROBNI REZULTATI:

4. Stöckli Montero AR

Preizkušena dolžina:  174 cm
Radij:  16 m
Geometrija:  130-80-110
Na voljo v dolžinah (cm):  156, 162, 168, 174, 177, 180
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (39,2)

PODROBNI REZULTATI:

2. Nordica Dobermann Spitfire 80 RB

Preizkušena dolžina:  173 cm
Radij:  14,4 m
Geometrija:  134-84,5-118,5
Na voljo v dolžinah (cm):  159, 166, 173, 181
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (36,5)

Preizkušena dolžina:  176 cm
Radij:  16 m
Geometrija:  127-82-115
Na voljo v dolžinah (cm):  160, 168, 176, 184
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (36,1)

Preizkušena dolžina:  180 cm
Radij:  16,5 m
Geometrija:  121-82-105
Na voljo v dolžinah (cm):  166, 173, 180, 187
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (35,4)

Preizkušena dolžina:  173 cm
Radij:  16 cm
Geometrija:  126-82-112
Na voljo v dolžinah (cm):  159, 166, 173, 180
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (35,3)

Preizkušena dolžina:  176 cm
Radij:  16 m
Geometrija:  120-85-110
Na voljo v dolžinah (cm):  158, 167, 176,185
SKUPNA OCENA:  dobro (32,1)

Preizkušena dolžina:  177 cm
Radij:  16 m
Geometrija:  128-80-112
Na voljo v dolžinah (cm):  163, 170, 177, 184
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (37,8)

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

5. Atomic Redster Q9.8

6. Rossignol Experience 82 TI

7. Blizzard Brahma 82

8. Fischer RC ONE 82 GT 

9. Dynastar M-Pro 85 Open

3. Salomon S/Force Ti 80 Pro

Stabilnost:  7,8
Lahkotnost vodenja:  7,8

Daljši zavoji:  8,2
Krajši zavoji:  7,4
Oprijem robnikov:  8,0

Stabilnost:  8,4
Lahkotnost vodenja:  8,3

Daljši zavoji:  8,0
Krajši zavoji:  7,5
Oprijem robnikov:  8,3

Daljši zavoji:  7,6
Krajši zavoji:  7,8
Oprijem robnikov:  7,5

Daljši zavoji:  7,7
Krajši zavoji:  7,1
Oprijem robnikov:  7,5

Stabilnost:  7,2
Lahkotnost vodenja:  7,7

Daljši zavoji:  7,2
Krajši zavoji:  7,3
Oprijem robnikov:  7,4

Daljši zavoji:  7,2
Krajši zavoji:  7,5
Oprijem robnikov:  7,2

Daljši zavoji:  7,2
Krajši zavoji:  6,8
Oprijem robnikov:  7,2

Daljši zavoji:  7,0
Krajši zavoji:  7,0
Oprijem robnikov:  6,9

Daljši zavoji:  6,4
Krajši zavoji:  6,5
Oprijem robnikov:  6,2

Daljši zavoji:  7,5
Krajši zavoji:  7,2
Oprijem robnikov:  7,9

Stabilnost:  7,2
Lahkotnost vodenja:  7,4

Stabilnost:  6,8
Lahkotnost vodenja:  7,4

Stabilnost:  7,1
Lahkotnost vodenja:  7,1

Stabilnost:  6,9
Lahkotnost vodenja:  7,5

Stabilnost:  6,2
Lahkotnost vodenja:  6,8

Stabilnost:  7,5
Lahkotnost vodenja:  7,7

Stabilnost:  7,4
Lahkotnost vodenja:  8,0
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Ženske visokozmogljive smuči

Preizkušena dolžina:  161 cm
Radij:  13,9 m
Geometrija:  111,5-70-100
Na voljo v dolžinah (cm):  147, 154, 161, 168
SKUPNA OCENA:  odlično (41,3)

PODROBNI REZULTATI:

3. Atomic Cloud C12 Revoshock C

Preizkušena dolžina:  164 cm
Radij:  14,5 m
Geometrija:  116-70-99
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 157, 164, 171, 178
SKUPNA OCENA:  odlično (42,6)

PODROBNI REZULTATI:

1. ZMAGOVALEC TESTA – Fischer the CURV DTX WS 

Preizkušena dolžina:  165 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  120-69-104
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165, 170
SKUPNA OCENA:  odlično (40,8)

PODROBNI REZULTATI:

4. Nordica BELLE SL FDT

Preizkušena dolžina:  164 cm
Radij:  13,7 m
Geometrija:  118-67-99
Na voljo v dolžinah (cm):  146, 152, 158, 164
SKUPNA OCENA:  odlično (41,4)

PODROBNI REZULTATI:

2. Stöckli Laser MX

Preizkušena dolžina:  160 cm
Radij:  12 m
Geometrija:  122-68-104
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165
SKUPNA OCENA:  odlično (40,2)

Preizkušena dolžina:  165 cm
Radij:  14 m
Geometrija:  121-70-102
Na voljo v dolžinah (cm):  155, 160, 165, 170, 175
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (38,8)

Preizkušena dolžina:  160 cm
Radij:  12,1 m
Geometrija:  123-70-103
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 155, 160, 165
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (37,8)

Preizkušena dolžina:  160 cm
Radij:  13 m
Geometrija:  123-74-109
Na voljo v dolžinah (cm):  153, 160, 167
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (35,7)

Preizkušena dolžina:  162 cm
Radij:  14 m
Geometrija:  120-72-105
Na voljo v dolžinah (cm):  148, 155, 162, 169
SKUPNA OCENA:  dobro (33,5)

Preizkušena dolžina:  161 cm
Radij:  14,3 m
Geometrija:  111-67-98
Na voljo v dolžinah (cm):  149, 155, 161, 167, 173
SKUPNA OCENA:  dobro (30,1)

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

5. Dynastar E-Lite 9 Konect

6. Blizzard Phoenix R 14 Pro

7. Völkl Flair SC Carbon

8. Rossignol Nova 14 Ti

9. Salomon S/Max N°12

10. Elan – ACE Speed Magic 

Stabilnost:  8,4
Lahkotnost vodenja: 8,2

Daljši zavoji:  8,8
Krajši zavoji:  7,3
Oprijem robnikov:  8,7

Stabilnost:  8,4
Lahkotnost vodenja:  8,6

Daljši zavoji:  8,6
Krajši zavoji:  8,5
Oprijem robnikov:  8,5

Daljši zavoji:  8,4
Krajši zavoji:  8,3
Oprijem robnikov:  8,3

Daljši zavoji:  7,8
Krajši zavoji:  8,3
Oprijem robnikov:  8,3

Stabilnost:  8,3
Lahkotnost vodenja:  8,1

Daljši zavoji:  7,8
Krajši zavoji:  8,1
Oprijem robnikov:  8,1

Daljši zavoji:  7,4
Krajši zavoji:  7,8
Oprijem robnikov:  7,6

Daljši zavoji:  7,7
Krajši zavoji:  7,2
Oprijem robnikov:  7,7

Daljši zavoji:  7,1
Krajši zavoji:  7,2
Oprijem robnikov:  6,7

Daljši zavoji:  6,6
Krajši zavoji:  6,4
Oprijem robnikov:  6,7

Daljši zavoji:  5,8
Krajši zavoji:  6,4
Oprijem robnikov:  5,8

Stabilnost:  7,9
Lahkotnost vodenja: 8,3

Stabilnost:  7,8
Lahkotnost vodenja:  8,2

Stabilnost:  7,8
Lahkotnost vodenja:  7,4

Stabilnost:  6,9
Lahkotnost vodenja:  7,8

Stabilnost:  6,5
Lahkotnost vodenja:  7,3

Stabilnost:  5,8
Lahkotnost vodenja:  6,3

Stabilnost:  8,3
Lahkotnost vodenja:  8,0
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Ženske vsestranske smuči

Preizkušena dolžina:  156 cm
Radij:  12,8 m
Geometrija:  120-72-99
Na voljo v dolžinah (cm):  138, 144, 150, 156, 162 168
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (39,0)

PODROBNI REZULTATI:

3. Nordica BELLE 72 CA

Preizkušena dolžina:  160 cm
Radij:  14 m
Geometrija:  119-73-102
Na voljo v dolžinah (cm):  145, 150, 155, 160, 165
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (39,8)

PODROBNI REZULTATI:

1. ZMAGOVALEC TESTA – Salomon S/Max N°8

Preizkušena dolžina:  156 cm
Radij:  12 m
Geometrija:  119-72-101
Na voljo v dolžinah (cm):  144, 150, 156, 162, 168
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (37,8)

PODROBNI REZULTATI:

4. Blizzard Phoenix R13 CA

Preizkušena dolžina:  157 cm
Radij:  12,4 m
Geometrija:  120-68-101
Na voljo v dolžinah (cm):  150, 157, 164, 171, 178
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (39,3)

PODROBNI REZULTATI:

2. Fischer The CURV DTI WS 

Preizkušena dolžina:  158 cm
Radij:  12 m
Geometrija:  124-75-109
Na voljo v dolžinah (cm):  149, 158, 166
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (37,5)

Preizkušena dolžina:  158 cm
Radij:  13,1 m
Geometrija:  125-76-107
Na voljo v dolžinah (cm):  144, 150, 158, 166
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (36,8)

Preizkušena dolžina:  157 cm
Radij:  14,7 m
Geometrija:  113-73-99,5
Na voljo v dolžinah (cm):  143, 150, 157, 168
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (36,5)

Preizkušena dolžina:  154 cm
Radij:  12,7 m
Geometrija:  124-76-105
Na voljo v dolžinah (cm):  147, 154, 161
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (36,2)

Preizkušena dolžina:  156 cm
Radij:  12 m
Geometrija:  126-74-110
Na voljo v dolžinah (cm):  142, 149, 156, 163
SKUPNA OCENA:  zelo dobro (36,0)

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

PODROBNI REZULTATI:

5. Dynastar E-Lite 7 

6. Elan Insomnia 14 Ti

7. Atomic Cloud C9

8. Völkl Flair 76 Elite

9. Rossignol Nova 8 CA

Stabilnost:  7,8
Lahkotnost vodenja:  8,3

Daljši zavoji:  7,5
Krajši zavoji:  7,9
Oprijem robnikov:  7,8

Stabilnost:  8,4
Lahkotnost vodenja:  8,3

Daljši zavoji:  7,4
Krajši zavoji:  7,6
Oprijem robnikov:  8,1

Daljši zavoji:  7,7
Krajši zavoji:  7,8
Oprijem robnikov:  7,4

Daljši zavoji:  7,3
Krajši zavoji:  7,4
Oprijem robnikov:  7,8

Stabilnost:  7,5
Lahkotnost vodenja:  7,8

Daljši zavoji:  7,3
Krajši zavoji:  8,2
Oprijem robnikov:  6,8

Daljši zavoji:  7,1
Krajši zavoji:  7,0
Oprijem robnikov:  7,1

Daljši zavoji:  7,4
Krajši zavoji:  6,6
Oprijem robnikov:  6,8

Daljši zavoji:  7,1
Krajši zavoji:  7,1
Oprijem robnikov:  6,9

Daljši zavoji:  7,3
Krajši zavoji:  7,4
Oprijem robnikov:  6,5

Stabilnost:  7,3
Lahkotnost vodenja:  7,9

Stabilnost:  7,6
Lahkotnost vodenja:  8,0

Stabilnost:  7,3
Lahkotnost vodenja:  8,4

Stabilnost:  6,9
Lahkotnost vodenja:  8,2

Stabilnost:  6,8
Lahkotnost vodenja:  8,0

Stabilnost:  7,6
Lahkotnost vodenja: 8,5
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Smuči za prosto smučanje  
s srednjo širino do 100 mm

Preizkušena dolžina:  183 cm
Radij:  19 m
Geometrija:  137-102-127

3. Fischer Ranger 102

Preizkušena dolžina:  186 cm
Radij:  18,8 m
Geometrija:  134-98-123

1. ZMAGOVALEC TESTA – Nordica UNLEASHED 98 (flat)

Preizkušena dolžina:  188 cm
Radij:  19,5 m
Geometrija:  136-96-110

4. Elan Ripstick 96

Preizkušena dolžina:  188 cm
Radij:  20,8 m
Geometrija:  130,5-95-114,5

2. Atomic Maverick 95 Ti

Preizkušena dolžina:  188 cm
Radij:  20 m
Geometrija:  132-96-114

Preizkušena dolžina:  188 cm
Radij:  18,5 m
Geometrija:  127,5-94-117

Preizkušena dolžina:  184 cm
Radij:  19,4 m
Geometrija:  132-95-123

Preizkušena dolžina:  184 cm
Radij:  19 m
Geometrija:  135-96-119

Preizkušena dolžina:  186 cm
Radij:  22 m
Geometrija:  128-84-118

Preizkušena dolžina:  184 cm
Radij:  21 m
Geometrija:  134-98-121

Preizkušena dolžina:  185 cm
Radij:  18 m
Geometrija:  128-99-120

Preizkušena dolžina:  189 cm
Radij:  20,3 m
Geometrija:  134-100-121

5. Salomon Stance 96 N

6. Blizzard Rustler 9

7. Stöckli Stormrider 95

8. Völkl MANTRA M6

9. Rossignol Sender 94 Ti

10. Scott Pure Mission 98 Ti

11. Dynastar M-Free 99 Open

12. Kästle ZX 100

Skupno število točk:  82,1
Skupna ocena:  odlično

Na voljo v dolžinah (cm):  164, 172, 180, 188
Urejeno smučišče:  odlično (40,9)
Teren:  odlično (41,2)

Skupno število točk:  82,5
Skupna ocena:  odlično

Na voljo v dolžinah (cm):  168, 174, 180, 186
Urejeno smučišče:  odlično (41,3)
Teren:  odlično (41,2)

Na voljo v dolžinah (cm):  155, 162, 169, 176, 183, 190
Urejeno smučišče:  odlično (40,9)
Teren:  odlično (40,7)

Na voljo v dolžinah (cm):  164, 172, 180, 188
Urejeno smučišče:  zelo dobro (39,4)
Teren:  odlično (40,8)

Skupno število točk:  80,2
Skupna ocena:  odlično

Na voljo v dolžinah (cm):  168, 176, 182, 188
Urejeno smučišče:  odlično (41,6)
Teren:  zelo dobro (38,4)

Na voljo v dolžinah (cm):  164, 172, 180, 188
Urejeno smučišče:  zelo dobro (39,4)
Teren:  zelo dobro (39,6)

Na voljo v dolžinah (cm):  166, 175, 184, 193
Urejeno smučišče:  zelo dobro (39,7)
Teren:  zelo dobro (38,8)

Na voljo v dolžinah (cm):  163, 170, 177, 184, 191
Urejeno smučišče:  odlično (40,1)
Teren:  zelo dobro (37,0)

Na voljo v dolžinah (cm):  164, 172, 178, 186
Urejeno smučišče:  zelo dobro (39,4)
Teren:  zelo dobro (37,6)

Na voljo v dolžinah (cm):  170, 177, 184
Urejeno smučišče:  zelo dobro (39,8)
Teren:  zelo dobro (36,7)

Na voljo v dolžinah (cm):  171, 179, 185
Urejeno smučišče:  zelo dobro (37,6)
Teren:  zelo dobro (37,3)

Na voljo v dolžinah (cm):  168, 175, 181, 189
Urejeno smučišče:  dobro (33,8)
Teren:  dobro (33,0)

Skupno število točk:  80,0
Skupna ocena:  odlično

Skupno število točk:  79,0
Skupna ocena:  zelo dobro

Skupno število točk:  78,5
Skupna ocena:  zelo dobro

Skupno število točk:  77,1
Skupna ocena:  zelo dobro

Skupno število točk:  77,0
Skupna ocena:  zelo dobro

Skupno število točk:  76,5
Skupna ocena:  zelo dobro

Skupno število točk:  74,9
Skupna ocena:  zelo dobro

Skupno število točk:  66,8
Skupna ocena:  dobro

Skupno število točk:  81,6
Skupna ocena:  odlično
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Najbolj žurerska smučišča

Smučanje z zabavo ali 
zabava s smučanjem? 

Če ste tudi ali celo bolj ljubitelj zabave kot smučanja, potem je ključna beseda après-
ski. Zabava med in takoj po zaključku smučarskega dne, še pred vrnitvijo v hotel. 

Običajno se vse začne kar na smučišču, v tako imenovanih après ski jurčkih. V dolgi 
družbi »ta kratkih«, kjer ženske najraje naročajo tekoče snežinke (popularne 

schneeflocken), velikih piv, jäger bomb in plesa, včasih tudi po mizah. In v obvezni 
obutvi – smučarskih čevljih za pravi pancer tanc. Še Čuki žvižgajo o tem. 
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Prava apr s-ski, torej zabava po 
smučanju se običajno odvija med 

15.30 in 18.30, včasih pa se zna zavleči 
še dlje v večer, na ali v neposredni bližini 
smučišča. Ko si v družbi prijateljev 
privoščite, da smuči počakajo v kotu, vi 
pa v popolni smučarski opremi in 
nemalokrat ob zvokih smučarskih himn 
(najbolj legendarna je še vedno Anton Aus 
Tirol) praznujete nov dan odlične smuke, 
pardon, zabave. Nekatera smučarska 
središča so še posebno znana po glasnih 
ritmih, kabaretskih plesalkah (ja, prav ste 
prebrali) in koncertih tudi velikih svetovnih 

zvezdnikov, ki privabljajo množice 
obiskovalcev.
V svetu apr s-ski je Francija skoraj 
prevzela vladavino Avstriji s širjenjem 
lokalov La Folie Douce – gostinska 
klubska scena v duhu apr s-ski na osmih 
lokacijah, in sicer Alpe d'Huez, Avoriaz, 
Chamonix, The Arcs, Val d'Isere, Val 
Thorens, Meribel in Megeve.

VAL THORENS, FRANCIJA
Najvišje ležeče mesto za zabave v Alpah, 
ki ima, mimogrede, zaradi svoje višine 
odlične pogoje za zgodnji in pozni sneg. 

Dolgo časa je kraj veljal za revnega 
bratranca prestižnemu Meribelu in super 
dragemu Courchevelu, vendar je v zadnjih 
letih doživel preobrazbo v smučarsko 
središče srednjega razreda, ki sobiva v 
simbiozi poceni in majhnih apartmajev 
(postelja zraven hladilnika ali pograd v hiši  
brez okna je standard in ne slučaj), a tudi 
prestižnih apartmajev in hotelov.
Bar 360 s svojo odlično lokacijo in veliko 
teraso privablja predvsem mlade. Folie 
Douce, ki je eden manjših lokalov v tem 
konceptu, a kljub temu uvrščen med 
najboljše apr s-ski bare v dolini Tarentaise, 
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je tik nad mestom, tako da tudi najbolj 
zabave željni zmorejo (sicer ne prav 
priporočljivo) smuko nazaj na bolj majavih 
nogah. V mestu, ki je kompaktno, je več 
barov tako rekoč na kupu, tako da lahko 
vse obiščete v eni noči, sploh ker se apr s 
zabave začnejo zgodaj. The Frog and 
Roastbeef je najvišje ležeči pub v Evropi in 
pritegne predvsem množice iz Združenega 
kraljestva. Cafe Snesko na glavni ulici je 
najbolj bučen in množično obiskan bar, 
večinoma poln Nizozemcev. Da si 
zagotovite prostor, ga je najbolje obiskati 
med 18. in 20. uro in se zabavati s 
karaokami in pivskimi igricami. Malaysia je 
največji nočni klub v Alpah.

LES DEUX ALPES, FRANCIJA
Ibiza na snegu, nonstop
Izredno priljubljen med mladimi, zaradi 
ledenika pa nudi dolgo sezono tako 
zabave kot smučanja. Vzdolž glavne ulice 
je 45 barov in 8 nočnih klubov, je več, kot 
jih imata Val d'Isere in Tignes skupaj. Po 
velikosti prednjači Pano bar (koncept 
Folie Douce), ki je običajno poln mladine, 
ki poplesava ob glasnih in udarnih ritmih. 
Pri naročanju alkohola je dobro imeti v 
mislih, da je spust v dolino kar zahteven. 
Za več nazdravljanja je mogoče bolj 
primeren bar Umbrella, ki se nahaja ob 
vznožju smučišča.

ST. ANTON, AVSTRIJA 
Ski hard, party harder – dobro se  
(na)smuča in še bolje se zabava
St. Anton slovi kot najboljše apr s-ski 
središče v Avstriji, kar pomeni, da pri 
naših severnih sosedih ponuja največ 
zabave v najbolj hrupnih barih po 
smučanju, in je temu primerno zelo 
priljubljen – morda še preveč. V najbolj 
priljubljenih in znamenitih barih si boste 
težko priborili svoj košček plesišča ali 
mizice v gneči Britancev, Nizozemcev in 
Nemcev. Najboljše trenutke po smučanju 
lahko doživite v Krazy Kanguruh, kjer 
zabava ob avstrijsko-nemški jodlarski pop 
glasbi že od 15. ure dalje spravlja 
množice v delirij. No, že sam pogled na 
natakarje, ki nosijo tudi po 30 pivskih 
vrčkov na dvojnih pladnjih, sproži val 
energije zabave. Za ljubitelje žive glasbe 
je obvezen obisk senika – Heustadla. 
Legendarna lokacija za apr s-ski ostaja 
MooserWirt, ki ima eno samo napako – 
zapre se ob 20. uri.

VAL D' ISERE, FRANCIJA
Glamurozno in drago, a vredno 
vsakega centa
Izvirni Folie Douce ponuja odlično 
popoldansko zabavo in možnost, da se z 
gondolo La Daille vrnete v dolino. Ko že 
odsmučate v dolino, je Cocoricos pravi 
kraj za živo glasbo pod svetlimi pravljičnimi 
lučmi. V mestu je nešteto barov, 
izpostavljamo tri najbolj priljubljene – Petit 
Danois, The Morris Pub in The 
Underground. Dva največja legendarna in 
izvirna nočna kluba sta Dick's Tea Bar, 
kjer prednjačijo britanski gostje, in 
Doudoune, kjer imajo bazo zabave željni 
Francozi.

ISCHGL, AVSTRIJA
Vrhunsko mesto za zabave  
podnevi in ponoči
Ischgl ni poceni, vendar v primerjavi z 
nekaterimi središči v Franciji in Švici 
predstavlja konkurenčno ali celo 
ugodnejšo izbiro. Sicer pa, kdo pri zabavi 
gleda na ceno? Bar Trofana se poteguje 
za najboljši apr s-ski bar na svetu. 
Klasična tirolska dekoracija, jodlarski 
popularni plesni ritmi, natakarji v objemu 
vrčkov in ostalih tekočih in kulinaričnih 
specialitet ter množica zabave željnih 
pričarajo nogometno, pardon, noro 
»posmučarsko« vzdušje.
Bar Schatzi poskrbi za dodaten apr s-ski 
zaklad – barske plesalke v ritmu malce bolj 
moderne glasbe. Kuhstall pa bi lahko, kot 
že ime pove, označili za »štalo« zabave 
željnih Angležev. Z zdaj že legendarnim 
tradicionalnim festivalom Top of the 

Mountain običajno v aprilu z glasbo, 
plesom in igro svetlobe pričarajo zaključek 
smučarske sezone, no ja, sezone zabave.

LIVIGNO, ITALIJA
Brezcarinska zabavna oaza
Livigno ni samo nakupovalni raj, temveč z 
okoli 150 bari tudi središče zabave po 
smučanju. Kraj je skozi stoletja pripadal 
številnim državam in imperijem, zdaj pa v 
njem vlada izrazito avstrijsko vzdušje. 
Kuhstall, Mikey's Pub, Echo Pub, Gulliver 
Pub, Kosmo, Stalet in Ypioca so lokacije 
vrhunske zabave.
Posebnež med vsemi bari se nahaja prav 
v središču mesta, na območju za pešce: 
Baita Del Ghet ponuja edinstven šarm in 
edinstveno ponudbo – za prav vsakega 
gosta je prva pijača brezplačna. Torej nič 
ne preseneča, da je zelo priljubljen tudi 
pri domačinih. Livigno ima tudi svoj festival 
Snowland, ki običajno poteka konec 
marca in privabi več kot 10.000 zabave 
željnih smučarjev, ki se lahko sproščajo 
na vsaj sedmih plesnih odrih na prostem.

MAYRHOFEN, AVSTRIJA
Legendarni avstrijski šarm
Ne slovi zgolj po smučarskih terenih, 
temveč v dolini Zillertal nudi vrhunska  
apr s-ski doživetja – od barov v snegu do 
živahnih pivskih postojank in pubov, kjer 
vas zagotovo ne bo zeblo. Na vrhu žičnice 
Penken je Pilzbar, ki je idealen kraj za 
začetek konca smučarskega dneva. 
Bruck'n Stadl, kjer se zabava običajno 
začne v času kosila, je sinonim za 
tradicionalno avstrijsko rajanje po 
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razumnih cenah in evropsko pop glasbo 
za noro noč z neskončnim plesom do ur, 
ko se žičnice že ponovno zaženejo. Je na 
dnu Ahornbahna in do postelje ne bo več 
treba natakniti smuči. Ta kraj je tudi 
gostitelj glasbenega festivala 
Snowbombing, ki običajno poteka aprila 
in privabi zveneča imena. Tudi Ice Bar s 
še več evropskimi ritmi je na dnu gondole 
Penken, Scotland Yard Pub pa je zanimiv 
za ljubitelje avstrijsko-angleškega vzdušja. 
Če ta članek po pomoti bere kakšen 
smučarski navdušenec, se lahko v 
Mayrhofnu preizkusi na najstrmejšem 
pobočju Avstrije po imenu Hakakiri. 
Seveda ne po obisku apr s-ski dežnika.

SÖLDEN, AVSTRIJA
Stavi na sneg in zabavo  
z elektronsko glasbo
Tirolsko smučarsko središče v dolini  
Ötztal, ki je pri smučarskih navdušencih 
znano tudi po otvoritveni tekmi svetovnega 
pokala v smučanju, je odličen kraj za  
apr s-ski zabavo s pijačo in plesom.  
Večina pivnic je v mestu, na Dorfstrasse.  
V Söldnu vas lahko zabavajo tudi najbolj 
znani didžeji elektronske glasbe, če ga 
obiščete v času vsakoletnega festivala 
Electric Mountain (običajno aprila), 
katerega obisk je z veljavno smučarsko 
karto brezplačen. Tudi sicer je med 
zimsko sezono v gorskih kočah veliko 

zabav z elektronsko glasbo. Široke proge, 
spektakularni razgledi in dva ledenika – 
Rettenbach in Tiefenbach, ki ju povezuje 
smučarski predor – dodajo  
zabavi piko na i.

CERVIGNA, ITALIJA
Od srede do nedelje
Konec tedna se tu začne že v sredo, ob 
četrtkih pa pripravljajo najboljše vesele 
urice in druga zabavna presenečenja. Na 
zemljevid si je dobro vpisati Plan Torrette, 
kjer si lahko privoščite popoldansko 
malico, nadaljujete do Principe (tudi na 
smučišču) in zaključite v mestu – v pivnici 
Dragon s plesiščem v kleti.

KITZBÜHEL, AVSTRIJA
V varstvu gamsa
Dragulj športne krone Tirolske, tudi 
prizorišče znamenite tekme svetovnega 
pokala, z živahnim nočnim življenjem. 
Ljubitelji piva stavijo na pub v angleškem 
slogu The Londoner, ljubitelji koktejlov pa 
na Jimmy's ali Cafe Bersinn. Za tiste, ki 
iščejo zabavo tudi brez pancerjev, je 
dobra izbira kazino.
Namesto zaključka – nemalokrat pa se 
zgodi, da je najboljša zabava prav v 
zavetju smučarske koče oziroma 
apartmaja v družbi bližnjih ljudi. Pa sploh 
ni nujno, da je v igri glasna glasba in nori 
ples. Sproščen klepet z veliko smeha ob 
prasketanju kamina in večer je lahko 
popoln. Pa še brez mačka in s poskokom 
v nov smučarski dan. Pravi smučarji bodo 
to znali ceniti.Fo
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Ste med tistimi smučarskimi navdušenci, ki že poleti sanjajo o snegu in se 
veselijo jeseni, ko običajno resno zaženejo žičnice na tudi nam bližnjih ledenikih? 

Vam je blizu potovalno smučanje ali beli objem več smučarskih središč, ki so 
povezana med seboj, ali smučanje kot »trening«, ko uživate na svoji naj progi – na 

poligonu, ki je lahko tudi del manjšega smučarskega središča?

Modro nebo in bela rebrca 
na idealnem hribu

Najbolj smučarska smučišča

V obeh primerih ni dileme – 
smučanje je prijetna zimska 

rekreacija za vso družino, ki poleg 
druženja in zabave zaradi gibanja v 
neokrnjeni naravi prinaša še dozo 
zdravja. Če pri vašem izboru prevladuje 
sama smučarska izkušnja – raznolikost 
in zahtevnost terena, dolžina smučarskih 
prog, snežne razmere –, je prav 
mogoče, da boste ob prebranem dobili 
idejo za svoje novo naj smučišče.

COURCHEVEL, FRANCIJA
Je del regije Treh dolin (Les 3 Vallees), 
največje smučarske regije na svetu, s 

600 kilometri med seboj povezanih 
smučarskih prog na desetih vrhovih, 
višjih od 2.500 metrov. Sam Courchevel 
ponuja 150 kilometrov smučarskih prog, 
ki so dostopne s 60 žičnicami. Letno 
povprečje s štirimi metri naravnega 
snega omogoča odlično smuko na 
skrbno vzdrževanih progah in tudi 
odlične pogoje za smuko izven prog. 
Med črnimi progami posebej 
izpostavljamo koridor (Couloir), ki velja za 
eno najtežjih črnih prog na svetu. Proge 
Jockeys in JeanBlanc, od vrha Col de la 
Loze do prelaza Praza, omogočajo 
adrenalinsko izkušnjo smučanja izven 

urejenih prog. Dobro je poskrbljeno tudi 
za začetnike (namenjena jim je četrtina 
prog) in srednje zahtevne smučarje 
(zanje je priprav(lje)na vsaj tretjina prog). 
Courchevel je zlasti naklonjen družinam, 
saj ponuja brezplačne vlečnice in 
sedežnice za začetnike, za otroke pa so 
pripravili posebne magnetne varnostne 
jopiče, ki jim omogočajo ne samo boljšo 
vidnost, pač pa tudi lažjo uporabo 
sedežnic. V petih krajih povezanega 
območja Treh dolin je dobro poskrbljeno 
tudi za povrnitev energije in kulinarična 
doživetja, saj imajo kar sedem restavracij 
z Michelinovo zvezdico.
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ZERMATT, ŠVICA 
Tudi če v kulisi ne bi bilo veličastne gore 
Matterhorn (mater, je lep!), bi bil Zermatt 
kraj oziroma smučarski raj s 350 kilometri 
prog, o katerem sanja vsak smučar. Ob 
tem, da gre za najvišje območje za zimske 
športe v Alpah, se ponaša tudi z najbolj 
strmim naklonom v Švici. Sodobna 
gondola na ledenik Matterhorn (3.833 
metrov visoko) pripelje do 2000 
smučarjev na uro, smučišče je odprto 
365 dni na leto. Med smučanjem lahko 
kar mimogrede obiščete tudi Italijo, saj je 
južna stena Matterhorna v Italiji in 
smučanje čez prelaz Theodul vas popelje 
do Cervinie v dolini Val d'Aosta. Tu je 
najdaljši spust v Evropi, z ledenika 
Matterhorn (Klein Matterhorn) v Zermatt, 
dolg več kot 25 kilometrov. Priljubljena 
točka za deskarje na snegu in proste 
smučarje je snežni park Zermatt na 
ledeniku Theodul. Skupaj z Rothhornom, 
Stockhornom in ledenikom Matterhorn 
predstavlja Zermatt vrata do enega 
najvznemirljivejših spustov zunaj (Haute 
Route), kar 178 kilometrov dolge 
alpinistične poti od Zermatta do 
Chamonixa v francoskih Alpah.

VAL D'ISERE, FRANCIJA 
Rojstni kraj smučarske legende Jean-
Claude Killyja in tudi olimpijski kraj 
(Albertville, 1992) si deli dolino s 
sosednjim Tignesom in zagotavlja več kot 
300 kilometrov med seboj povezanih 
smučišč, prepletenih s 150 žičnicami. 

Nadmorska višina do 3450 metrov 
zagotavlja sneg do pozne pomladi, 
smučanje na ledeniku Glacier du Pisaillas 
pa običajno traja do junija ali celo julija. 
Val d'Isere in Tignes nudita odlične 
pogoje za zahtevne smučarske 
navdušence, ljubitelje črnih prog (več kot 
ducat jih je) in raj za smučanje izven 
urejenih prog. Za 45-stopinjsko 
adrenalinsko smuko je pravi naslov 
severna stena Pramecouja, kjer je 
priporočljivo najeti vodnika, četudi ste 
izkušen smučar.

CORTINA D'AMPEZZO, ITALIJA
Kulisa petih vrhov Cinque Torri daje 
smučarskemu, tudi olimpijskemu (1956 in 
2026) kraju prestižno kuliso in tudi sam 
kraj ima zaradi premožnih gostov pridih 
prestiža z elegantnimi trgovinami, ki jih v 
smučarskem kraju sploh ne pričakuješ. S 
povezanimi mesti – vključenih je več 
smučarskih krajev – med vrhovi, znanimi 
kot Gruppo del Sella, in ledenikom 
Marmolada zagotavlja kar 400 kilometrov 
smučarskih prog v veličastni naravi, ki je 
del Unescove svetovne dediščine. Nova 
kabinska žičnica za deset oseb (2022) 
Son dei Prade-Cianzopè-Bai de Dones, 
povezuje  območji Tofana in Cinque Torri 
ter omogoča lažjo dostopnost do območja 
Sellaronda. Poleg smučanja Cortina 
ponuja slikovite proge za tek na smučeh, 
zvečer osvetljeno progo za bob in 
olimpijsko drsališče za vse, ki ste željni 
drsanja.

CHAMONIX, FRANCIJA
Mont Blanc, s 4.807 metri najvišji vrh v 
Evropi, prizorišče prvih olimpijskih iger in 
smučarsko pobočje z največjo višinsko 
razliko na svetu – vse troje skupaj 
poskrbi, da je Chamonix eno najbolj 
znanih in priljubljenih smučišč v Franciji. 
Višina in podprtost z okoliškimi ledeniki pri 
ohranjanju nizkih temperatur omogoča, 
da se sneg obdrži dalj časa in da je bolj 
suh. Območje Les Houches ima progo za 
svetovni pokal Verte – dolgo tri kilometre 
in pol – ter 870 metrov višinske razlike z 
vrsto skokov. Manj izkušenim smučarjem 
bodo všeč območja Brevent – Flegere s 
spektakularnimi panoramskimi razgledi, 
začetniki pa bodo uživali na progah 
smučišča Balme – Vallorcine. Seveda je 
tudi raj za smučanje izven urejenih prog in 
ne nazadnje tudi za tek na smučeh.

ST. ANTON, AVSTRIJA 
Legendarno smučarsko središče, kjer je bil 
leta 1901 ustanovljen prvi smučarski klub v 
Alpah. Danes ima 280 kilometrov prog na 
višinah do 2.800 metrov in zagotavlja užitke 
za najzahtevnejše smučarje. Med 
smučarskimi progami velja izpostaviti 
desetkilometrski spust Vallugga–St. Anton 
z višinsko razliko 1.347 metrov. St. Anton 
privablja tudi in predvsem proste smučarje, 
znan je po približno 200 možnostih za 
smučanje izven urejenih smučišč, za katere 
svetujemo najem vodnika, in doživetja okoli 
Sonnenkopfa – Schindlerjevi žlebovi ali 
proti slapu v Langen.
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Regionalna žičnica Arlberg omogoča 
dostop do 340 kilometrov dolgih prog, 
vključno s tistimi v bližnjih krajih Lech in 
Zürs. Nekatere proge v teh krajih so s St. 
Antonom povezane tudi z žičnico 
Flexenbahn, ki vodi čez prelaz Flexen.  
Če se odločite za 85-kilometrski Run of 
Fame, boste previjugali od St. Antona/
Rendla skozi Zürs in Lech do Wartha in 
nazaj v St. Anton. Tako boste zaobjeli 
celotno smučarsko regijo Ski Arlberg.

KITZBÜHEL, AVSTRIJA
Blizu Innsbrucka in Salzburga je Kitzbühel 
s stavbami, poslikanimi s freskami, videti 
kot kakšen kičast plakat za smučarska 
središča. Ni vse v lepoti, tu je tudi slavna 
85-odstotna vertikala, Hahnenkamm, ki je 
izziv tudi za najboljše smukače na svetu. 
Območje Bichlalm je posebej zasnovano 
za prostosmučarske užitke. Če vam 170 

kilometrov prog slučajno ne bo dovolj,  se 
lahko z avtobusom odpravite do smučišča 
SkiWelt Wilder Kaiser in dodate še 280 
novih kilometrov, ki jih povezuje 90 
naprav. Oba kraja sta vključena med 
devet območij, ki jih pokriva AllStarCard 
Kitzbühel Alps.

ST. MORITZ, ŠVICA 
Čeprav je znano po svojem blišču in 
družabni sceni, ni dvoma o smučarskih 
izzivih okoliških gora. St. Moritz je gostil 
dvoje olimpijskih iger (leta 1928 in 1948) 
in pet svetovnih prvenstev v alpskem 
smučanju, zadnje leta 2017. Slovi kot raj 
za srednje zahtevne smučarje, ima pa tudi 
30 odstotkov prog, ki so označene s črno 
in torej primerne predvsem za zahtevnejše 
smučarje. Lestvico (in letvico) dviguje 
najbolj strm in tudi najzahtevnejši teren 
med Diavolezzo in Lagalpujem.

VERBIER, ŠVICA
Del področja štirih dolin, ki vključuje še 
Thyon, Veysonnaz in Nendaz, nudi dostop 
do več kot 410 kilometrov smučarskih 
prog z enim najstrmejših spustov v Evropi 
in nekaterimi najboljšimi zaledji na svetu 
za smučanje izven urejenih prog. Žičnica 
Mont-Gele je pravi inženirski podvig, z 
enega samega neprekinjenega kabla 
namreč lahko dostopate do najboljših 
terenov za smučanje izven smučišč na 
ledeniku Mont Gele.
Verbier je tudi prizorišče vsakoletnega 
dogodka prostega sloga Verbier Ride in 
tekmovanj v prostem smučanju Verbier 
Xtreme, ki so del svetovne turneje Freeride.
Tudi srednje zahtevni smučarji pridejo na 
svoj račun na progah v Savoleyresu. Do 
tja vas žičnica popelje na 2.050 metrov 
visok Tortin, ki je znan po svojem 
rekordno strmem spustu. Ena izmed 93 
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žičnic Štirih dolin, gondola Medran, se 
ponaša z zmogljivostjo kar 3.200 oseb 
na uro.

VAL GARDENA, ITALIJA
Sicer manjša kot soseda Cortine 
d'Ampezzo je povezana v Gruppo del 
Sella, kar lastni sistem 160-kilometrskih 
prog razširi na 400 kilometrov s 
povezanimi dolinami znotraj Sellaronde. 
Val Gardena je dostopna točka za ledenik 
Marmolada, znana pa je tudi po tem, da 
ima najdaljšo progo na južnem Tirolskem 
– La Longia je dolga več kot deset 
kilometrov in se od vrha Seceda do 
Ortiseja spusti za 1.273 metrov. 
Mimogrede si na poti lahko ogledate 
naravni kanjon z zamrznjenim slapom. Je 
tudi redna gostiteljica tekem svetovnega 
pokala (moški smuk in superveleslalom) 
na progi s povprečnim naklonom 25 

odstotkov. Nova proga Ria je namenjena 
najboljšim smučarjem in ima ponekod 
celo 52-odstotni naklon. Za še več 
adrenalina lahko poskrbi spust med 
Seiser Almom in Ortisejem, kjer je na 
delih 4.670 metrov dolge proge naklon 
vse do 58 odstotkov. Val Gardena se 
ponaša tudi s prvo italijansko 
osemsedežnico z ogrevanimi sedeži na 
Piz Sella, ki nudi neposredno povezavo s 
progo Sellaronda.
Klub temu da je 65 odstotkov prog 
namenjenih izkušenim smučarjem, ostane 
več kot 130 kilometrov prog za začetnike 
in srednje zahtevne smučarje, zato je 
dobra izbira tudi za družine, ki iščejo 
umirjeno smučarsko izkušnjo v italijanskih 
Dolomitih.

ZUGSPITZE, NEMČIJA 
Najvišja gora Nemčije se dviga 2.962 
metrov visoko nad čudovitim bavarskim 
mestom Garmisch-Partenkirchnom. Z 
vrha, do katerega je mogoč dostop z novo 
gondolsko žičnico, se razprostira 
260-stopinjska panorama, ki ob lepem 
vremenu ponuja pogled kar 250 
kilometrov daleč in vključuje gorske 
vrhove štirih držav, tudi Slovenije! 
Smučanje nad oblaki na ledeniku, 2.700 
metrov visoko, ali nabor 40 kilometrov 
prog na smučišču Garmisch Classic 
prepleta vrhove treh gora – Hausberg, 
Kreuzeck in Alpspitze.
Za adrenalinske navdušence je tu 
znameniti spust Kandahar, ki so ga v letu 
1936 prvič uporabili na olimpijskih igrah, 
zdaj pa je stalnica v svetovnem pokalu. 
Priljubljena olimpijska dediščina je ledeni 
stadion za drsanje (tu se lahko naučite 
tudi hitrostnega drsanja ali plesa na ledu), 
na voljo je tudi obilica prog za tek na 
smučeh.

GRINDELWALD-WENGEN IN 
JUNGFRAU, ŠVICA 
Tudi za Slovence legendaren kraj (prva 
zmaga v svetovnem pokalu) privablja z 
206 kilometri prog, najdaljša meri več kot 
12 kilometrov. Pobočja v bližini mesta 
Wengen, ki slovi po tekmi svetovnega 
pokala, so primerna tudi za smučarje 
začetnike in srednje zahtevne smučarje. 
Ljubitelje prostega sloga najbolj navdušuje 
poligon v Grindelwaldu s posebej 
zasnovanimi snežnimi žlebovi. Na tem 
območju se nahaja tudi najbolj zahteven 

teren Schilhorn, ki je znan po peklenski 
progi Inferno z več kot 2.100 metri 
višinske razlike – prizorišču največjega 
amaterskega smučarskega tekmovanja na 
svetu.
Ko se po takšnem, približno 20 minut 
dolgem spustu umirite, lahko sedete na 
vlak in se zapeljete do najvišje železniške 
postaje v Evropi na 3.454 metrih, vmes 
pa opazujete slavno severno steno 
Eigerja.

LES ARCS AND LA PLAGNE, 
FRANCIJA 
Kraja se skupaj s 425 kilometri prog 
dopolnjujeta in ponujata vrhunsko 
smučanje za vse ravni znanja. Les Arcs 
razveseljuje predvsem zahtevne smučarje, 
ljubitelje črnih prog in tiste, ki jim ni tuje 
smučanje izven urejenih prog. Po zaslugi 
širokih prog na svoj račun pridejo tudi 
srednje zahtevni smučarji. Povezava z La 
Plagne doda še raj za smučarje začetnike 
in skupaj tvorita popolno kombinacijo za 
prav vsa smučarska znanja. Družinskemu 
smučanju so namenjene številne 
nastanitve, ki omogočajo dostop s 
smučmi. Če boste želeli doživetju dodati 
piko na i, se lahko odpravite še na ledenik 
Bellecote, kjer je zahtevnim smučarjem 
namenjen tako del z urejenimi progami 
kot številne možnosti smučanja izven njih.
Kaj reči za zaključek ob smučiščih, ki 
ponujajo tako veliko raznolikih možnosti? 
Nazaj k osnovam. Kjer koli boste že 
smučali, je na koncu dneva najbolj 
pomembno, da se boste znali ustaviti. In 
to dobesedno. Da boste hvaležno 
odklonili »samo še eno furo« in s tem 
mogoče preprečili morebitno poškodbo, 
ki se rada zgodi, če ne znamo pravi čas 
odnehati.
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Tudi vrhunsko pripravljeni rekreativci z 
najboljšo opremo niso imuni za 

poškodbe, ki se jim pogosto celo zgodijo 
na najmanj pričakovanih mestih, na najbolj 
položnih delih smučišča, na povezovalnih 
delih do parkirišča, v zadnjem zavoju tik 
pred sedežnico po presmučani črni progi 
in, zakaj pa ne, na poti do stranišča. Če 
smučka lepo polzi po snegu, pancerji 

enostavno spolzijo v nesrečo na mokrih 
ploščicah gorskih koč.
Kot pri vseh stvareh v življenju tudi pri 
smučanju odločajo malenkosti. Ko že 
mislimo, da smo pred odhodom na 
smučišče poskrbeli prav za vse, tudi za 
varstvo hišnih ljubljenčkov, kaj lahko 
ugotovimo, da nam manjka nekaj, česar 
si sicer ne želimo uporabiti, a če bo 

Zavarovanje na smučanju

Sklenjeno zavarovanje je 
vstopnica za brezskrbno smuko 
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Smučanje kot objem adrenalina, čistega gorskega zraka in sproščenih trenutkov 
vijuganja lahko na žalost prinese tudi manj lepe trenutke – poškodbe. Predvsem v 
smučarskih središčih, znanih po doživljajskih parkih ali smučanju izven urejenih 
smučišč, je melodija zvoka sirene reševalnega vozila ali ropot helikopterja večkratno 
vsakodnevno opozorilo vsem smučarjem, naj poskrbijo za svojo varnost in s tem tudi 
za varnost drugih.

treba, bo zlata vredno. In to skoraj 
dobesedno, ker so, žal, brez 
sklenjenega zavarovanja stroški 
reševanja in zdravljenja v tujini lahko 
astronomsko visoki.
Evropska zdravstvena kartica, ki si jo 
lahko brezplačno naročite na spletni 
strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, zagotavlja kritje stroškov 
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vaših poškodb na smučiščih v Sloveniji, 
ne krije pa stroškov, če med smučanjem 
poškodujete drugega smučarja. V Italiji je 
od letošnjega januarja zavarovanje 
odgovornosti obvezno na vseh njihovih 
smučiščih, v Franciji lahko dodatno 
zavarovanje sklenete na smučišču ob 
nakupu smučarske karte, vendar bodite 
pozorni na drobni tisk – v ta tip 
zavarovanja običajno ni vključeno 
zavarovanje za smučanje izven urejenih 
prog, ki pa so običajno največji magnet 
za obisk francoskih smučišč.
Zavarovanje odgovornosti vam krije 
škodo ob nezgodi, ko povzročite škodo 
nekomu drugemu. V tujini ni neobičajno, 
da oškodovanec sproži civilno tožbo za 
odškodnino za stroške zdravljenja, izpad 
prihodka in morebitne nezmožnosti za 
delo, ki lahko doseže vrednost tudi več 
deset tisoč evrov. Preverite, če lahko 
tovrstno škodo vsaj delno pokrijete iz 
stanovanjskega zavarovanja (vsi družinski 
člani, ki živijo na istem naslovu), še bolje 
pa bo, če se odločite za zavarovanje 
odgovornosti proti tretjim osebam. V tem 
primeru bo vse potrebno (pod 
določenimi pogoji, seveda) uredila vaša 
zavarovalnica. Skrbno preverite višino 
zavarovalne vsote in vse morebitne 
omejitve, ki se nanašajo na smučarske 
aktivnosti. Tako kot pred sklepanjem 
ostalih pogodb tudi tu o morebitnih 
nejasnostih povprašajte, še preden 
pogodbo podpišete.
Zavarovanja lahko sklenete s preprostim 
naročilom na spletnih straneh 
ponudnikov, po potrebi tudi, ko že sedite 
v avtomobilu in imajo sopotniki med 
vožnjo čas, da ga uredijo tik pred zdajci. 
In ko smo že pri avtomobilu, tudi ta vas 
lahko pusti na cedilu in takrat pride do 
izraza sklenjena avtomobilska asistenca, 
ki zagotavlja 24-urno pomoč na cesti. 
Vredno je pomisliti tudi na zavarovanje 
prtljage, četudi je ta v vozilu ali pritrjena 
na vozilo. Sploh če boste potovali na 
način, da boste imeli prtljago često v 
avtu, in v države, kjer so tatvine pogoste.
Ne nazadnje tudi tatvine smučk na 
smučiščih niso redke. Nekatera 
zavarovanja vključujejo kritje tatvine 
smučk, ki jih pustite pred kočo na 
smučišču ali v namestitveni smučarski 
shrambi. Limiti se razlikujejo glede na 
izbran paket zavarovanja, pri vseh pa vam 
bo prišlo zelo prav, da so bile smuči 

zaklenjene, ker bo v tem primeru limit 
kritja višji. Da vaše smučke ne bodo 
dobile novega lastnika, jih imejte stalno 
na očeh, predvsem v tistih delih 
smučišč, kjer se lahko nahajajo tudi 
nesmučarji oziroma se vaše smučke 
lahko hitro znajdejo v tujem avtu 
(parkirišča, spodnje postaje žičnic ipd.).
Za uveljavljanje povračila stroškov skrbno 
zbirajte zdravstveno dokumentacijo in 
zahtevajte originalne račune. Vsekakor 
pa velja, da morate o vsakem dogodku, 
ki ga krije zavarovanje, najprej obvestiti 
asistenčni center in z njegovimi navodili 
ukrepati naprej. Po prihodu domov 
morate zavarovalnici čim prej poslati vse 
potrebne podatke in spremljajoče 
dokumente (zavarovalno polico, celotno 
zdravstveno dokumentacijo in vse 
originalne račune).
Vse se začne na začetku, zato ni odveč, 
da dosledno upoštevate deset 
mednarodnih pravil FIS in tako preprečite 
neprijetne pripetljaje ali celo nesreče na 
smučišču. Tako kot sicer v prometu – 
pazite nase in pazite tudi na druge. Tako 
kot na cesti tudi na smučišču 
neobvladljive hitrosti, brezbrižnost (tudi 
malenkosti, za katere mislite, da ne 
štejejo – kam odložite smuči prek kočo) 
in ignoranca (s polno hitrostjo po delu 
smučišča, ki je namenjeno slabšim 
smučarjem; zarezovanje lokov od roba 
do roba na polnem smučišču) vodijo v 
nesreče, ki vam lahko življenje 
dobesedno obrnejo na glavo.
Znano je, da nesreča ne počiva niti ne 
izbira, vi pa vedno lahko izberete varnost 
in si z zavarovalno polico v žepu 
zagotovite potrebno pomoč, če se kljub 
vsem varnostnim ukrepom pripeti 
nesreča.

nujnega zdravljenja v zdravstvenih 
ustanovah, ki so del javne državne 
mreže. Lahko se zaplete že pri samem 
reševanju s smučišča, kajti prevoz z 
reševalnimi sanmi, helikopterski prevozi 
in prevozi nazaj v Slovenijo niso vključeni 
v zavarovanje z evropsko zdravstveno 
kartico in so vaše finančno breme.
Sklenitev zavarovanja – običajno gre za 
zavarovanje z asistenco ali paketno 
potovalno zavarovanje – je smiselno tudi 
za en samcat smučarski dan, sorazmerno 
gledano pa so najcenejša celoletna 
zavarovanja, še zlasti družinska. Na osebo 
boste za takšno zavarovanje, ki velja po 
vsem svetu, odšteli tudi manj kot za 
smučarsko vozovnico. Če se boste 
odločili za zdravstveno zavarovanje z 
asistenco na potovanjih v tujini, boste 
dobili pravico do klica na asistenčni 
center (številka police odpira vrata 
pomoči; skrbno si jo shranite, ker bo to 
prvi podatek v telefonskem pogovoru), 
zavarovanje prtljage, zavarovanje zlorabe 
plačilnih kartic, stroške predčasne vrnitve 
s potovanja ali podaljšanje bivanja v tujini, 
lahko pa je vključeno tudi zavarovanje 
odgovornosti za škodo, ki jo povzročite 
tretjim osebam.
Dobra novica je, da obvezno in 
dopolnilno zavarovanje krije zdravljenje 
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Z električnim avtomobilom na smučanje

Na sneg »na štrom«
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Električni avtomobili niso le vse bolj priljubljeni, ampak tudi vse bolj pogosti.  
Minili so časi, ko so jih vozili predvsem ljubitelji – sedaj po njih posegajo tudi  

povsem vsakdanji vozniki.
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Na slovenskih cestah jih je že preko 
šest tisoč in seveda so dorasli vsem 

vsakdanjim, pa tudi manj vsakdanjim 
vožnjam. Mednje sodijo tudi smučarski 
izleti, pa naj gre za dnevne izlete na bližnja 
(ali malo manj bližnja) smučišča ali pa pot 
na večdnevno smučarijo.
V obeh primerih velja: gre tudi brez 
posebnega načrtovanja poti, bo pa z malo 
truda pot cenejša in prijetnejša.

KAKO NAČRTOVATI?
Osnova je seveda navigacija, vgrajena v 
vozilo (ali pa na primer Google Maps na 
telefonu, priklopljenem prek aplikacije 
Apple CarPlay ali Android Auto), a še pred 
tem lahko priporočimo dve aplikaciji: 
ABRP in PlugShare.

A BETTER ROUTE 
PLANNER (ABRP, 
aplikacija in spletna 
stran) je skoraj 
nenadomestljiv 
pripomoček, ki vam 
bo pomagal 
načrtovati pot, 
pisano na kožo 
vašemu 
električnemu 
avtomobilu (ki ga 

določite v nastavitvah svojega profila). 
Odlično predlaga potrebna polnjenja, 
večinoma pa je tudi bolj prilagodljiv od 
avtomobilske navigacije, predvsem pri 
izbiri polnilnic, ki jih želite ali ne želite 
uporabljati. Ko je govora o načrtovanju 
postankov na hitrih polnilnicah ob poti, 
praktično nima konkurence.

PLUGSHARE 
(aplikacija in 
spletna stran) vam 
sicer ne bo 
pomagal pri 
načrtovanju poti, je 
pa neizčrpen in 
običajno zelo 
natančen vir 
podatkov o vseh 
mogočih 
polnilnicah, zlasti 

tistih, ki jih klasične aplikacije za polnjenje 
ne najdejo. Vas zanima, ali ima 
restavracija oziroma hotel nekje v garaži 
ali na parkirišču skrito polnilnico, ki bi jo 
lahko uporabili med kosilom ali čez noč? 
In ta pravzaprav deluje? Kakšne so 
izkušnje uporabnikov? Ima lastnik 

posebne zahteve? Je plačljiva ali 
brezplačna? Vse to PlugShare odlično 
obvlada, in ko denimo izbirate nastanitve, 
v katerih boste na večdnevnem smučanju, 
v aplikaciji ne pozabite preveriti, ali 
polnilnica, s katero se hotel hvali na 
Bookingu, tudi v resnici obstaja in redno 
deluje.

DNEVNA SMUČANJA
Če se na enodnevno smučanje ne 
odpravljate prav daleč od doma oziroma 
dovolj blizu, da se lahko domov vrnete 
brez polnjenja, tako ali tako ne bo težav. 
Če vam bi zmanjkalo le za par deset 
kilometrov poti, je najbolje, da načrtujete 
hiter postanek na hitri polnilnici na poti 
domov, ko je baterija bolj prazna in se 
zato polni hitreje (najhitreje se napolni 
baterija, ki je pod 50 odstotki 
napolnjenosti). Za sto kilometrov vožnje 
bo dovolj že deset minut – morda dovolj, 
da zelo na hitro skočite po kavo »to go«, 
ali pa še to ne.
V primeru, da je dnevni izlet v eno smer 
na meji dosega avtomobila, imate dve 
možnosti: izberete smučišče, ki nudi 
polnjenje na svojem parkirišču (več o 
dobrih primerih v posebnih okvirčkih), ali 
pa avto polnite med vožnjo na smučišče in 
z njega. V tem primeru priporočamo, da 
na poti na smučišče avto napolnite le 
toliko, da boste na poti nazaj prišli do 
primerne, smučišču najbližje hitre 
polnilnice, da tako zjutraj ne izgubljate 
časa z »odvečnim« polnjenjem. Za primer: 
če je do smučišča 300 kilometrov, 
polnilnica pa 50 kilometrov od smučišča, 
na poti na smučanje na njej avto napolnite 
le toliko, da boste (z nekaj rezerve) po 
smučanju prišli do polnilnice s skoraj 
prazno baterijo, nato pa napolnite toliko 

Da bo pot lažja 
Izbirajte polnilna mesta tipa DC s čim več 
polnilnicami (vsaj štirimi).
Načrtujte prihod na polnilnico z okoli 50 
kilometri (15 odstotkov baterije) rezerve, kar 
običajno zadostuje, dokler ne najdete 
naslednje polnilnice, če izbrana ne bi 
delovala ali bi bila predolgo zasedena.
Najboljši časovni izkoristek bo pri polnjenju 
nekje med 15 in 80 odstotki napolnjenosti 
baterije. To je zlasti pomembno pri hitrih 
polnilnicah z obračunavanjem na minuto, saj 
boste za enako količino energije potrebovali 
manj časa.
Če načrtujete postanke za kosilo ali oglede 
znamenitosti, preverite, ali so v bližini 
polnilnice, ki jih lahko izkoristite – sploh 
cenejše ali brezplačne polnilnice AC.
Pazite na cene polnjenja, sploh pri minutnih 
tarifah – včasih je minuta polnjenja na 
polnilnici AC z največjo deklarirano močjo 22 
kilovatov dražja od tiste na 11-kilovatni, ne 
glede na to, da vaš avto ne zmore polniti z 
višjo močjo kot 11 kilovatov. Pri preverjanju 
cen v aplikaciji vedno preverite cene točno 
določene polnilnice (s pomočjo 
alfanumerične kode na polnilnici) – ne 
zanašajte se, da imajo vse polnilnice na 
lokaciji enako ceno.
Če imate več kartic oziroma ponudnikov,  
v njihovih aplikacijah preverite, kateri je 
najcenejši na izbrani polnilnici.

ABRP

PlugShare
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Dobri, umazani, zli 
Odlično: MOON v Slivretti 
Montafon
MOON je na smučišču Silvretta 
Montafon postavil polnilni center za 
električna vozila. V podzemni garaži je za 
zapornico 35 polnilnic tipa AC, na 
katerih je polnjenje všteto v ceno 
dnevnega parkiranja. Za 20 evrov 
dnevno bo avto v garaži, na toplem in še 
napolnjen. Odličen primer.

Zelo dobro: Flachau
Na parkirišču smučišča Flachau je serija 
polnilnic, pri katerih se polnjenje 
obračuna na kilovatno uro in kjer se ne 
obračunava minutne tarife – ne glede na dolžino polnjenja. Tako si lahko glede na to, kolikor 
nameravate napolniti baterijo (če za pot domov ne potrebujete polne baterije, nastavite 
omejitev polnjenja na nižjo vrednost), hitro izračunate ceno.

Dobro: Mokrine (Nassfeld) 
in Kronplatz
Tako Nassfeld kakor Kronplatz 
sta med slovenskimi smučarji 
zelo priljubljena. Prvi tudi za 
dnevne izlete, drugi predvsem za 
nekajdnevne. Obe smučišči 
ponujata polnjenje na parkiriščih 
(zato jima tudi takoj pritiče ocena 
»dobro«), vendarle pa tarife na 
teh polnilnicah niso najbolj 
prijazne. V Nassfeldu ob pravilni 
izbiri priključka tudi ob 
poldnevnem smučanju ne boste 
bankrotirali (s ceno okoli 12 
centov na minuto), za kaj več pa 
bo stvar predraga in bo bolje ob 
poti zaviti na polnilnico tipa DC. 
Ker so polnilnice na parkirišču v 
Tropolachu in se do njih 
praktično prismuča, seveda 
lahko po dveh ali treh urah avto 
odklopite (ali pa to storite kar 
prek aplikacije vozila).
Na Kronplatzu prvih 120 minut 
zaračunavajo na kilovatno uro (ne 
ravno poceni, okoli 50 evrov), 
nato pa dodajo še kazensko 
minutno tarifo. A ker sta polnilnici 
tik ob spodnji postaji gondole, 
lahko avto po dveh urah odklopite 
in ponovno priklopite malodane 

na smučeh. Poleg tega je v bližini smučišča (Olang in Brunack) tudi dovolj hitrih in počasnih 
javnih polnilnic.

Sprejemljivo: bližnja smučišča brez polnilnic
Osojščica (Gerlitzen) nima polnilnic, je pa v neposredni bližini brezplačna hitra polnilnica DC 
(trgovina Lidl, a le med delovnim časom in ob nakupu) ter še nekaj plačljivih polnilnic. Ker je 
to smučišče dovolj blizu, da polnjenje praktično ni potrebno, je to še sprejemljivo.

Slabo: vsa smučišča, ki so dlje od dnevnega dosega in nimajo polnilnic na parkirišču 
(ne glede na ceno), ter kraji, ki so slabo »založeni« s polnilno infrastrukturo tudi za večdnevna 
smučanja. In izogibajte se nastanitvam brez polnilnic!

(če je treba, tudi do 80 odstotkov), da boste 
prišli do doma ali do hitre polnilnice, ki je bližje 
domu.
In polnjenje na smučišču na počasnih 
polnilnicah (AC) na parkirišču? To je po navadi 
cenejša možnost (od polnjenja na hitrih 
polnilnicah DC na poti); preverite predvsem, 
kako se polnjenje obračunava. Če (kar je za 
smučišča edino prav) obračunavajo le 
porabljene kilovatne ure (ali kar pavšal), nimate 
težav. Slabše je, če se polnjenje obračuna na 
minuto in še slabše, če je po določenem času 
obračunan še dodatek na predolgo polnjenje. V 
tem primeru si preračunajte, ali se vam uporaba 
takšne (AC) polnilnice sploh obrestuje – lahko 
se zgodi, da bodo polnilnice DC cenejša izbira.

VEČDNEVNO SMUČANJE
Tu je vse skupaj bolj preprosto – za polnjenje na 
poti velja enako kot pri enodnevnem, pazite le 
na dvoje, in sicer: da izberete nastanitev s 
polnilnico (in v PlugShare preverite izkušnje 
uporabnikov z njo) ter da do nastanitve pridete s 
čim bolj prazno baterijo – zlasti če je tam 
polnjenje brezplačno ali zanj zaračunavajo le 
pavšal (ta je običajno 10 evrov). Tako boste avto 
zelo poceni, morebiti celo ceneje kot doma 
napolnili za pot proti domu. In še opozorilo: če 
ima nastanitev Tesline polnilnice, ni nujno, da 
bodo te polnile tudi ostale električne avtomobile, 
sploh če je le ena. Načeloma velja: če je ena, 
polni le Tesle, če sta dve, pa je ena le za Tesle, 
ena pa za vse. Preverite vnaprej – klic v hotel 
poleg pogleda v PlugShare je najboljša rešitev.

ZA KONEC
In ne pozabite: zimske pnevmatike, nizke 
temperature, močan dež ali sneg na cesti 
zmanjšajo doseg električnega avtomobila (enako 
velja tudi za klasične avtomobile, le da je pri 
električnih zaradi njihovega boljšega izkoristka in 
večje varčnosti to bolj opazno) od 10 pa tja do 
30 odstotkov. In polnjenje je v zelo nizkih 
temperaturah počasnejše – tudi za polovico in 
več, če se avto in baterija še nista ogrela.
Če se odpravljate v Avstrijo, je to skoraj vseeno, 
saj je polnilna infrastruktura bogata in gosta; v 
Italiji je malo slabše, Švica in Francija nista 
problematični, seveda tudi Nemčija ne. Če pa 
se odpravljate proti (jugo)vzhodu (denimo 
Jahorina ali srbska smučišča), boste morali 
natančneje načrtovati oziroma izbirati nastanitve 
in polnjenja ob poti.
V vsakem primeru pa velja: z električnim avtom 
ne boste smučali le čisteje, temveč tudi ceneje 
– sploh na poteh, kjer bi morali dizel ali bencin 
točiti ob avtocestah.

Velik center MOON za polnjenje električnih 
vozil v Silvretti.

Nove polnilnice na Kronplatzu (Olang)

Če boste smučali v Mokrinah, so polnilnice na 
parkirišču pri gondoli v Tropolachu.
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GEOMETRIJA SMUČI
Sodobne smuči za dinamično vijuganje z 
zarezovanjem (karving) imajo poudarjen 
stranski rob, kar pomeni, da so na konicah 
in repih širše kot v sredini, pod čevlji. 
Razmerja med vsemi tremi vrednostmi 
načeloma kažejo nrav smuči, njihovo 
agresivnost in veselje do zarezovanja. 
Geometrija smuči je izražena s tremi 
vrednostmi – širino smuči pri konici, širino 
v osrednjem delu pod čevlji in širino na 
repih smuči. V vseh treh primerih je širina 
izražena v milimetrih.
Za primer omenimo, da geometrija  
117-70-100 kaže na sorazmerno ozek 
osrednji del smuči, zato gre zelo verjetno 
za vsestranski model, namenjen smučanju 
na urejenih smučiščih, medtem ko imajo 
geometrijo 128-84-114 smuči za vse 
terene, s katerimi boste lahko uživali tudi 
med spustom po neurejenih terenih.

RADIJ OZIROMA STRANSKI  
LOK SMUČI
Še ena vrednost, s katero so označene in 
po kateri se tudi razlikujejo »zarezovalne« 
smuči. Radij je izražen v metrih in na 
splošno prikazuje, kako okretne, igrive so 
smuči. Pri smučeh za odrasle so najkrajši 
radiji približno deset metrov, a tega boste 
običajno srečali pri krajših smučeh, 
namenjenih začetnikom, kakšen meter več 
(do 13 metrov) pa je radij klasičnih 
slalomskih smuči. Za večino smučarjev so 

običajni radiji med 13 in 17 metrov; takšne 
smuči so najbolj univerzalne in omogočajo 
izpeljavo dolgih lokov, pa tudi krajših 
slalomskih zavojev. Smuči z radijem nad 17 
metrov so že manj okretne in so 
namenjene predvsem velesla lomskim 
zavojem, pravi veleslalomski specialisti pa 
bodo posegli po smučeh z radijem celo 
nad 20 metrov. Še to: s povečevanjem 
radija se običajno povečuje tudi dolžina 
smuči, pri čemer velja pravilo, da začetniki 
izbirajo predvsem krajše smuči, dobri 
smučarji pa se sami odločajo, ali bodo po 
hribu vijugali s krajšimi zavoji (krajše smuči, 
manjši radij) ali z daljšimi loki (daljše smuči, 
večji radij).

TRDOTA SMUČARSKIH ČEVLJEV
Smučarski čevlji so vse prej kot udobna 
obutev, a njihova trda osnova je še kako 
pomembna pri prenosu moči s 
smučarjeve noge na robnike smuči. Dobri 
smučarji z mehkimi smučarskimi čevlji ne 
bodo mogli narediti dobrega zavoja, pri 
slabših pa pretrd čevelj zagotovo ne 
pripomore k udobju in občutku. Trdota 
čevlja je označena s tako imenovano 
vrednostjo flex, ki pa ni standardizirana in 
se med posameznimi znamkami lahko 
razlikuje. Znotraj znamke bi razmerja 
morala držati. Kakovostni smučarji naj 
izberejo flex 100 ali višje (ženske 85 ali 
višje), za slabše smučarje pa je bolje, če 
na noge obujejo čevlje s flexom pod 75 

(ženske pod 60). Najtrši čevlji v prodaji 
imajo običajno flex 130, najmehkejši pa 
50 ali celo manj.

VODNI STOLPEC
Oblačila za uporabo na prostem, torej tudi 
vrhnja smučarska oblačila, imajo precej 
težko nalogo. Poskrbeti morajo namreč, 
da smučar ostane suh in mu je toplo, a 
hkrati zagotoviti, da se ne pregreje oziroma 
da toplota tudi izpareva. Sodobni materiali 
včasih delajo čudeže, saj so nepremočljivi 
in obenem tudi zračni. Ker vemo, da še 
tako nepremočljiva stvar nekoč vendarle 
prepusti kakšno kapljico vode, so oblačila 
označena z vrednostjo vodnega stolpca. 
Nizke vrednosti (do 5000 mm) ne ponujajo 
prav visoke stopnje nepremočljivosti, suhi 
boste ostali v rosenju ali rahlem sneženju. 
V oblačilih z vodnim stolpcem do 10.000 
mm bi morali ostati suhi tako v rahlem 
dežju kot v suhem sneženju, tista z vodnih 
stolpcem do 15.000 mm pa ne bi smela 
premočiti ob običajnem dežju ali sneženju. 
Tu se nekako neha ponudba najbolje 
prodajanih izdelkov. Oblačila z večjim 
vodnim stolpcem (nad 20.000 ali celo 
30.000 mm) so primernejša za terenske 
delavce, ki morajo biti na prostem v vseh 
razmerah, a so tudi manj zračna. Za dobro 
vodoodpornost morajo proizvajalci 
poskrbeti tudi z vodoodpornimi šivi in 
zadrgami, kjer najbolj pogosto prihaja do 
premočenja pri močnih padavinah.

Izrazi pri nakupu smučarske opreme

Kaj pa to pomeni?
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Pri nakupu smučarske opreme boste naleteli na določene izraze ali številke, ki med 
izdelki pogosto pomenijo bistveno razliko. Nekatere med njimi uporabljamo tudi pri 
opisu smuči v naši reviji. Da se boste lažje znašli, smo pripravili kratek slovar 
izrazov, s katerim boste pred prodajalcem zagotovo bolj suvereni.





Slovenci smo smučarski narod, ker razumemo, da 
je smučanje prav posebna športna aktivnost. Dovoli 
nam, da se prestavimo v idilično zimsko okolje in se 
povsem odklopimo od vsakdanje rutine, se prepustimo 
zimskemu soncu in prostranim zasneženim planja-
vam. Da pa bo smučanje res popolnoma brezskrbno, 
se je treba ustrezno pripraviti – in zavarovati.

Kam vas bo smučarska avantura popeljala letos? 
Stavite na utečena domača smučišča ali boste razisk-
ovali onstran državne meje, morda v Avstriji ali Italiji, 
celo Franciji ali Švici? Nam najbližja gorovja nudijo 
kopico prekrasnih smučišč, a preden stopite na smuči, 
poskrbite, da vas med vijuganjem po snežnih strminah 
ne bodo pričakala nepotrebna presenečenja.

Kako se lahko najbolje 
ZAVARUJETE, če boste 

smučali v tujini



ZAVAROVANI ZA VSE
Seveda pa poškodbe niso edino, kar lahko pokvari 
naše smučarske počitnice. Na potovanjih je ogromno 
dejavnikov, na katere niti nimamo vpliva. Z ustreznim 
zavarovanjem se zaščitimo pred dodatnimi stroški ali 
zagatami, zato preverite, da vaše zavarovanje poto-
vanja v tujino vključuje tudi kritje tistih najbolj tipičnih 
nepričakovanih stroškov – od zavarovanja prtljage in 
osebnih stvari, zavarovanja zlorabe plačilnih in kredit-
nih kartic do zavarovanja stroškov izdelave novih 
dokumentov.
Sta pa v primeru smučarskih izletov še posebej 
priporočljivi dve zavarovanji, ki v zadnjih sezonah 
že postajata del obvezne opreme večine slovenskih 
smučarjev. Prvo je zavarovanje prtljage, saj se tu – 
glede na izbran paket zavarovanja – krije tudi prim-
ere, ko recimo smuči pustite pred kočo na smučišču, 
potem pa vam med srebanjem toplega čaja nekdo te 
smuči ukrade in zagreni preostanek dneva (če ne kar 
celotnega izleta).
Drugo izredno popularno zavarovanje, na katerega 
stavijo številni slovenski smučarji, je zavarovanje odgo-
vornosti. Z začetkom leta 2022 je to zavarovanje v Italiji 
celo obvezno za vse udeležence na smučišču, gre pa 
za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzročite 
tretjim osebam. Če se tako na primer zgodi, da z 
nekoliko nepazljivim smučanjem nekoga na smučišču 
poškodujete ali pa poškodujete njegovo opremo in se 
potem proti vam vloži odškodninski zahtevek, zavaro-
vanje vskoči s kritjem. Brez zavarovanja morate takšno 
škodo seveda poravnati sami. Podatki Zavarovalnice 
Triglav kažejo, da lahko povprečna višina škode v teh 
primerih znaša celo 3.000 evrov.

PRILAGOJENO VAŠI SMUČARSKI AVANTURI
Paketi zavarovanj poskrbijo, da si zavarovanje pred 
odhodom na naslednji smučarski izlet ustrezno prila-
godite, in sicer glede na tip potovanja, izbrano desti-
nacijo in izzive, ki vas tam čakajo. Tudi če vaš načrt ni 
spuščanje po zasneženih strminah in bi morda raje le 
obiskali kakšen snežni park, se kepali v zasneženih 
dolinah in odkrivali idilo v zimo odete narave, kombi-
nacija zimskih razmer in igrivosti, ki se v nas zbudi ob 
zasneženih planjavah, skriva marsikatero priložnost za 
to ali ono neprijetnost. Zato poskrbite, da boste tudi na 
naslednjem zimskem po-
potovanju imeli odgovor na 
vsako morebitno zagato.

USTREZNO ZAVAROVANJE  
V PRIMERU POŠKODB
Potovanja so v marsikaterem pogledu nepred-
vidljiva. To je na neki način tudi čar potovanj – so 
pustolovščine, ki nam širijo obzorja in bogatijo 
izkušnje. Kljub temu pa si želimo, da nam takšni 
in drugačni nepredvidljivi dogodki ne sfižijo težko 
pričakovanega oddiha. Tu vskočijo vedno priporočljiva 
zavarovanja potovanj v tujino Zavarovalnice Triglav.
Ko je govora o zavarovanju, najprej seveda pomislimo 
na zdravje. Resda so med slovenskimi smučarji naj
bolj popularna smučišča zasidrana znotraj Evropske 
unije, a ideja, da lahko potemtakem vse morebitne 
zdravstvene tegobe urejamo brezplačno z evropsko 
kartico zdravstvenega zavarovanja, ne drži. V večini 
držav so s tem kriti zgolj stroški nujne zdravstvene 
pomoči, medtem ko zavarovanje potovanj v tujino 
krije še druge morebitne storitve. Denimo prevoz 
poškodovanega iz tujine v Slovenijo, tudi helikopterski 
prevoz s kraja nesreče do bolnišnice ali pa prevoz z 
reševalnimi sanmi.

Več o zavarovanju 
potovanj v tujino 
Zavarovalnice 
Triglav na triglav.si.

OGLASNO SPOROČILO
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Dejstvo je, da nas zima malce 
upočasni in poleni tudi pri 

aktivnostih na prostem. Mraz, 
snežinke, veter, vse to nas včasih 
odvrne od gibanja v naravi. Pa je res 
nujno, da je temu tako? Smučanje je 
lahko ena od odličnih rešitev. 
Pravzaprav naložba v zdravje. Včasih, 
ko so mesta v objemu megle in slabega 
zraka, je lahko le nekaj kilometrov stran 
v hribih modro nebo, odlične snežne 
razmere in vse, kar ostane od doline, 
je samo pogled na megleni pokrov. Ne 
samo fizično, tudi psihično vas lahko 
preplavi prav posebno razpoloženje. 
Pogosto za še dodatno pozitivno 
energijo poskrbi sproščena družba, 
vse skupaj požene adrenalin po žilah in 
sproži hormon sreče.
Vas zanima, koliko bo treba za 
smučarske užitke odšteto to zimo? 
Pregledali smo ponudbo tako 
slovenskih kakor nam najbližjih in 
najbolj priljubljenih smučišč v Avstriji in 
Italiji. Osredotočili smo se predvsem na 
sezonske vozovnice. Razlog je znan: 
kdor bi rad smučal vsaj 15 dni na leto, 
se mu nakup sezonske vozovnice 
vsekakor obrestuje, sploh ko pokriva 
širšo regijo. Poleg tega vas bo ta 
sezonska vozovnica spravila na zrak in 
sneg, tudi kadar vreme ne bo ravno 
idealno in bi se lahko hitro odločili, da 
ni vredno vožnje do smučišča in 
nakupa (dnevne) vozovnice.

Naložba v gibanje na svežem zraku

Letne vozovnice doma in v tujini
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Je smučanje res drag 
šport? Kakor se vzame. 
Vsak človek ima svoj 
prednostni seznam 
vlaganj – eni v obleko, 
drugi v obutev, tretji v 
tehnološke novosti, četrti 
v kulinarična doživetja … 
Skratka, enim več 
pomenijo materialne 
stvari, drugim doživetja. 
In teh zimski konec tedna 
na smučišču ponuja na 
pretek.

Slovenija
Pa začnimo na domačem terenu. Če veliko smučate 
in se ne morete odločiti, kam na smučanje v 
domačih logih, lahko prijetno zagato rešite z 
nakupom smučarske vozovnice za slovenska 
smučišča. Pokriva pravzaprav vse velike smučarske 
centre pa tudi številna manjša smučišča. V času 
priprave prispevka sicer nismo uspeli ugotoviti, za 
koliko se bo povišala lanska cena, ki je za odraslega 
dosegla 610 evrov, za družino z dvema najstnikoma 
pa 1100 evrov.
V Sloveniji so še naprej naprodaj tudi sezonske 
vozovnice za posamezna smučišča; cenovno so 
ugodnejša od »državne« vozovnice, a seveda ne 
omogočajo tolikšne prilagodljivosti.

Avstrija
Za večino Slovencev je avstrijska Koroška tako 
blizu, da se do smučišč lahko zapeljejo tudi 
dvakrat v enem vikendu, ne da bi jim bilo treba 
tam prenočiti. Sezonska smučarska vozovnica 
Kärntner Ski Pass pokriva več kot 30 smučišč – 
med njimi so vsa večja smučarska središča, 
nekaj jih je tudi v okolici Lienza na Vzhodnem 
Tirolskem. Predvsem za manj zahtevne smučarje 
in tiste z majhnimi otroki so zanimiva tudi manjša 
smučišča, kjer običajno ni zoprne gneče. Za 
sezonsko smučanje na Koroškem bodo odrasli 
odšteli 699 evrov, za dva odrasla in dva otroka 
(od letnice rojstva 2008) pa vozovnica velja 
1537 evrov.
Nekoliko dlje so smučišča v regiji Ski Amadé; za 
vožnjo do njih boste morali prečiti Visoke Ture. A 
vseeno so lahko zanimiva za tiste, ki vikende 
preživljajo na smučiščih (z avtodomi, denimo), v 
regiji, ki pokriva večja salzburška in štajerska 
smučišča, pa preživljajo tudi ostale proste dneve 
(praznike, počitnice). Cena sezonske vozovnice 
je višja kot na Koroškem – za odraslega 965 
evrov, pri nakupu družinske vozovnice pa je 
popust šele pri drugem otroku, ki vozovnico dobi 
brezplačno, tako da bo štiričlanska družina za 

smučanje čez vso sezono odštela 2.410 evrov.

Italija
Če vas bolj navdušuje smučanje v nam 
najbližjih italijanskih smučiščih, je lahko 
zanimiva izbira sezonska vozovnica Carta 
Neve, ki je veljavna na smučiščih Višarje nad 
Trbižem, Kanin – Sella Nevea, Zoncolan – 
Ravascletto/ Sutrio, Piancavallo, Sauris in 
Forni di Sopra. Cena je 500 evrov za 
odraslega, ob nakupu družinskih vozovnic je 
vsaka 30 odstotkov cenejša, tako da 
štiričlanska družina z otrokoma, rojenima 
leta 2009 ali po njem, plača 876 evrov.

Splošna znižanja
Če se ne boste odločili za nakup sezonske 
vozovnice, lahko kar precej denarja 
privarčujete z upoštevanjem določenih 
ugodnosti, ki jih pripravljajo smučišča in 
posamezni prodajalci – pri nas sta najbolj 
znanja Petrol in Skipass Travel. Ob 
posebnih akcijskih dnevih na določenih 
smučiščih so (dnevne) vozovnice lahko tudi 
tretjino cenejše, zagotovo bodo organizirali 
tudi akcije za nežnejši spol, morda za 
starejše, ki imajo tudi sicer kar nekaj 
popusta na praktično vseh smučiščih, 
razlika je le v mejnem letniku. Kdor ima čas 
za smučanje med tednom, naj preveri 
morebitne popuste, s katerimi bodo 
žičničarji skušali napolniti naprave tudi izven 
sezonskih špic, lahko pa se tudi 
organizirate, saj so za skupine (običajno 
nad 12 oseb) vozovnice pogosto 
ugodnejše.

Če vam je vseeno, kje smučate, in vam je 
zlasti pomembna cena, potem je mogoče 
najboljša izbira nakup smučarskega 
aranžmaja z nastanitvijo in običajno še 
cenejšo, paketno ponudbo smučarskih 
vozovnic. Največja razlika je pri tej možnosti 
pri otrocih, ki lahko smučajo za simbolično 
ceno in v določenih primerih celo 
brezplačno, kar številni kraji ponujajo 
predvsem v začetku in ob koncu sezone.



elanskis.com

KRALJICA PROG
Elan je sinonim za dobre čase in najbolje se 
vedno imamo v družbi prijateljev in družine v 
naročju gora. 

Zarežite popolne zavoje z zaupanjem v 
Insomnio v vseh pogojih. 

Z ELAN INSOMNIA

USTVARJAJTE
SPOMINE.
OBLIKUJTE
TRDNE VEZI.
UŽIVAJTE V
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Tudi na smučanju ne moremo brez pametnih telefonov. Nekateri želijo biti povsod in 
vedno dosegljivi, drugi – in teh je veliko več – poskušajo tako ali drugače zajeti vse, 

kar se jim dogaja v sanjskem smučarskem središču. Najprej, seveda, poskrbijo za 
zavist vseh, ki so ostali v zamegljeni dolini, a marsikomu pomeni še več, če lahko 

zraven fotografije doda natančno statistiko višinskih metrov, števila žičnic in 
presmučanih kilometrov ter največje hitrosti. Za to lahko poskrbijo namenske 

aplikacije. Nekatere najbolj zanimive in brezplačne predstavljamo v nadaljevanju.

Da bo ostalo v arhivu!

Aplikacije in nosljive naprave za smučarje

Ker so brezplačne, ni potrebe, da  
bi izbrali samo eno. Namestite jih 

in preizkusite ter tako odkrijte, katera  
bo najbolje zadostila vašim potrebam. 
Po preizkusu v gorah boste zagotovo 
vedeli, katera vam je najbolj pomagala 
izboljšati celostno doživetje 
smučarskega dneva, medtem ko ste se 
sami osredotočali na varno in 
nepozabno smučarsko izkušnjo! 
Najbolj množično so v rabi predvsem 
aplikacije, ki omogočajo spremljanje 
statistike smučanja – hitrost, razdaljo in 
porabljen čas. Tu je treba opozoriti, da 
ne pretiravajte in pazite, da ne boste 
zaradi tekme s samim seboj oziroma z 
aplikacijo prekoračili svojih sposobnosti 
ter zaradi poškodbe prehitro zaključili 
smučarske sezone. 
S smučarskimi aplikacijami bo vaše 
doživetje na snegu še zabavnejše, 
obenem pa bodo omogočile, da boste v 
zavetju toplega doma lahko ponovno 
podoživeli in analizirali dan ter ga delili 
tudi s svojimi bližnjimi in prijatelji.
Pozor: pred odhodom ne pozabite 
napolniti baterije telefona, vključen GPS-
sprejemnik je precej požrešna pomoč. 

BERGFEX SKI 
Bergfex ponuja konkretno, letos še bolj 
natančno in pregledno 9-dnevno 
vremensko napoved in ogled lokacij na 
spletnih kamerah številnih avstrijskih, 
švicarskih, nemških, italijanskih in 
slovenskih smučišč. Že hiter pregled 
vam bo v pomoč tako pri iskanju največ 
sonca kakor užitka med smuko v 
napovedanem sneženju oziroma tik po 
njem na novo zapadlem snegu. 
Pravzaprav vas vreme ne bi smelo nikoli 
presenetiti. Po izboru smučišča boste 
skoraj na uro natančno izvedeli, kako 
gosti bodo oblaki – če sploh – in ali vam 
bo delal družbo tudi veter. Spletne 
kamere so odličen pripomoček, da lahko 

že med tednom 
občudujete 
pobeljeno izbrano 
smučišče za konec 
tedna. Za jutranjo 
odločitev, kam na 
smučanje, pa je 
dobro preveriti, 
kateri vrhovi so zaviti 
v meglo. Z 
Bergfexom boste 

brez težav našli sončno luknjo – in tam 
dejansko tudi uživali pod modrim nebom. 
Ker so kratkoročne napovedi (še) bolj 
natančne, se splača aplikacijo torej 
odpreti, tik preden se podate na pot. 
Skratka, odličen pripomoček za dobro 
načrtovanje smučarskih dni, ki pa mu 
lahko očitamo samo, da nima še več 
konkretnih podatkov o smučišču. 
Vsebina je na voljo tudi v slovenščini. 
Naša ocena: ***** Ker je pregledno in zanesljivo. 

iSki 
iSki ponuja različice za domala 20 držav, 
zato boste skoraj zagotovo dobili navdih 
za preizkus novega smučišča. Z le enim 
klikom vas bo 
aplikacija popeljala 
na pot do izbranega 
smučišča. Na 
seznamu se sicer 
najprej pojavijo 
najbližja smučišča, 
ki so odprta, pri njih 
boste dobili tudi 
največ informacij 
(njihova količina je 

Bergfex Ski iSki
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odvisna tudi od velikosti smučišča) – od 
delovnega časa, odprtja posameznih 
žičnic, cene vozovnic do informacij o 
kočah in restavracijah ter možnosti 
izposoje opreme. Žal za slovenska 
smučišča podatkov ni prav veliko, 
uporabniško izkušnjo zmoti tudi 
nepreveden vmesnik. Pri vseh smučiščih 
so na voljo jedrnati podatki o trenutnem 
vremenu, ogledate si lahko slike s kamer 
pa tudi vremensko napoved za prihodnje 
dni. Če smo pri Bergfexu zapisali, da 
ponuja tudi nekaj osnovnih informacij o 
smučiščih, je tu ravno obratno – teh 
informacij je več, a je vremenska 
napoved zgolj osnovna. 
Ko boste že tam, lahko kar v aplikaciji 
zaženete sledenje in spremljate svoj 
smučarski dan. 
Naša ocena: *** Informativno, dokaj pregledno, a 
odvisno tudi od izbranega smučišča. 

iSKI Tracker 
iSKI Tracker bi lahko poimenovali vaš 
e-dnevnik smučarskih dni in zanimivo ter 
pomembno je, da ne zaostaja veliko za 
podobnimi plačljivimi različicami. Po 
zagonu aplikacija sama zazna, na katerem 
smučišču ste in zna naknadno prilagoditi 
podatke, če jih telefon ne posname 
najbolje, medtem ko je varno spravljen v 
žepu. To velja predvsem za podatek o 
višinski razliki. Skrbno beleži tudi, koliko 
kilometrov ste prevozili (posebej navzgor, 
torej z žičnico, in navzdol, torej med 
smučanjem), s kakšno hitrostjo ste 
smučali (ali se vozili z žičnico, kar je 
včasih tudi zanimiv podatek) in najvišji 
hitrostni dosežek. Vsi podatki so na voljo 
tudi v grafični obliki, tako da boste 
preprosto preverili, kako ste na 
posameznih delih smučišča prilagajali 
hitrost ter sebi in drugim omogočali varno 
smuko. In po drugi strani, kje ste imeli 

srečo, da ste bili 
sami na progi in 
uživali v povsem 
svojem ritmu ter 
včasih dosegli zase 
nepredstavljive 
hitrosti. Podatke 
lahko preverite tudi 
na računalniku, jih 
pošljete prijateljem in 
se pohvalite s 

številom smučarskih dni in višinskimi metri 
v sezoni. Morda vas bo razveselil tudi 
pogled na lestvico najboljših na izbranem 
smučišču za dan ali skozi vso sezono, a jo 
jemljite z rezervo. Če merjenja ne 
izključite, se vam bo v smučarski dan štel 
tudi spust z avtomobilom. To je ob 
dejstvu, da merjenja ni mogoče vmes 
ustaviti in potem znova zagnati, tudi 
največja zamera aplikaciji. 
Naša ocena: **** 
Ker so zapisane številke prijeten 
spomin na aktiven smučarski dan. 

Skiline 
Ta aplikacija je namenjena osnovnemu 
merjenju smučarskih aktivnosti, pri 
čemer izkorišča podatek o vstopu na 
posamezno žičnico. Ne porablja torej 
baterije z uporabo GPS-vmesnika. 
Skiline je povezan z bazo Ski Data, kar 
pomeni, da je uporabna zgolj v 
smučarskih središčih, kjer imajo 
postavljen ta sistem. Pri nas ni uporabna, 
zato pa toliko bolj v Avstriji in Italiji pa tudi 
v številnih drugih državah. Uporaba je 
enostavna – v aplikacijo vnesete številko 
smučarske vozovnice ali pa jo enostavno 
preberete prek vmesnika NFC. Podatki 
se nato samodejno prikažejo na zaslonu 
in hitro boste ugotovili glavne prednosti 
in slabosti takšnih meritev. Dobili boste 
natančne podatke o višinski razliki in 
dolžini (žičnic), ostali pa boste brez 
točnega podatka o številu presmučanih 
kilometrov. Težava so lahko žičnice, ki 
imajo odprt dostop (brez preverjanja 
vozovnic) – pri teh se vožnja pač ne 
zapiše v bazo. Pri žičnicah z vmesno 
postajo sistem v vsakem primeru 
upošteva, da ste se peljali do vrha, tudi 
če ste izstopili na vmesni postaji. Pod 
uporabniškim imenom boste lahko zbirali 
podatke z različnih smučišč, hkrati pa si 
ogledali fotografije in videoposnetke 
svojih voženj s 
smučarskih prog, ki 
to omogočajo in pri 
katerih se prijavite s 
prebrano smučarsko 
vozovnico. 
Naša ocena: *** 
Vpogled v sledi, ki 
jih puščamo na 
žičnicah, s 
sistemom Ski Data.

iSki Tracker Skiline

Pametne in športne ure
V zadnjih nekaj letih smo 
doživeli pravo renesanso 
zanimanja za zapestne ure. 
Tokrat ne gre za umetelno 
izdelane mehanske primerke, 
ampak za elektronske, 
pametne ure, pri katerih je 
merjenje časa pravzaprav še 
najmanj pomembno. Predvsem 
izvedbe, namenjene 
športnikom, bi bile lahko 
zanimive tudi za uporabo na 
smučanju, a pri nakupu je 
vendarle treba biti previden.
Lastniki Applovih telefonov bodo imeli najbrž še 
najmanj težav, njim (in samo njim!) je namreč 
namenjena prilagojena Applova ura (Apple Watch), ki 
je na voljo v številnih izvedbah in velikostih. Kot smo 
pri jabolčnem podjetju že vajeni, se ura in iPhone 
izvrstno dopolnjujeta, kombinacija ponuja zares veliko 
funkcionalnosti.
Merjenje aktivnosti med smučarskim dnevom je 
seveda le ena od številnih možnosti, poleg tega boste 
namreč dobili informacije o svojem počutju, srčnem 
utripu in podobnih zdravstvenih podatkih. A morda še 
bolj zanimiva je možnost uporabe ure kot prenosnega 
radijskega oddajnika (voki-toki). Na ta način se 
seveda lahko povežete le z drugimi lastniki Applovih 
ur, a verjamemo, da jih ni malo med vašimi prijatelji, s 
katerimi bo takšna neposredna glasovna 
komunikacija na smučišču precej bolj preprosta.
Če vam osnovne aplikacije niso dovolj, lahko naložite 
dodatne, tudi čisto smučarske, o katerih pišemo na 
teh straneh. Poleg merjenja aktivnosti pogosto 
omogočajo tudi povezavo z drugimi uporabniki, ciljajo 
pač na celotno smučarsko druščino in njihovo 
družabnost. Večina je brezplačnih, a med njimi se 
znajde tudi kakšna, ki zahteva plačilo za določeno (ali 
polno) funkcionalnost. Kot smo zapisali že pri 
splošnih aplikacijah za pametne telefone: preverite in 
se prepričajte, katera (če sploh) vam ustreza.
Pri »nejabolčnih« urah so stvari nekoliko bolj zapletene. 
Najrazličnejših zapestnic in ur je namreč zares veliko, 
med seboj niso vedno združljive, to pa pomeni tudi bolj 
mučno iskanje tistega pravega modela. No, najmanj 
boste zgrešili pri športnikom namenjenih urah višjega 
cenovnega razreda, kjer je običajno na voljo cela 
plejada meritev, ki jih seveda lahko izvajate tudi med 
smučanjem. A pozor, celo pri teh urah ni povsem 
samoumevno, da imajo na seznamu aktivnosti 
smučanje. Rešitvi sta dve: izbira drugega modela 
(druge znamke) ali pa iskanje namenske aplikacije. Tu 
boste hitro ugotovili, da so aplikacije namenjene zgolj 
določenim modelom, pogosto celo ni dovolj, da ima 
ura enak operacijski sistem.
Ker je spremljanje aktivnosti z uro zagotovo bolj 
priročno kot s telefonom, svetujemo previdnost pred 
nakupom in izbor modela (tudi) za smučarje. V 
najslabšem primeru sicer lahko izberete enega od 
osnovnih načinov merjenja, a bilo bi škoda, če bi se 
zadovoljili samo z njim.
Ker je smučanje celodnevna aktivnost, ki jo izvajamo 
v hladnejšem delu leta, mora biti baterija v uri dovolj 
zmogljiva, da zdrži vsaj en dan delovanja. Največji 
porabnik je GPS-sprejemnik, zato bodite pozorni na 
podatek o trajanju baterije, ko je ta vključen. V 
najslabšem primeru boste meritve lahko izvajali (tudi) 
s telefonom, a to seveda zmanjša priročnost.



Smučarske 
hlače Elan, 
EDT Pants, 
179,95 EUR

Čelada Elan, Eon 
Pro Visor Black, 

229,95 EUR 

Majica Icebreaker, 
99,95 EUR

Pajkice Odlo, 
80 EUR

Bunda 
Columbia, 

80 EUR

Smuči Fisher, 
179,99 EUR

Smučarski čevlji Nordica 
Dobermann gp 60, 159,99 EUR

Smučarske hlače 
O`Neill, 99,95 EUR

ELAN

Bunda Peak 
Performance, 
698,05 EUR

Palice 
Salomon, 

34,29 EUR

Smučarska očala 
Uvex, 89,95 EUR

Za kar največ užitka na belih strminah bo to 
sezono poskrbela oprema, ki stavi na udobje in 

tehnološko napredne materiale. 

Aktivno na snegu

Smuči Nordica 
Enforcer 88 flat, 
549,98 EUR
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Male in velike – ljubiteljice smuke bodo 
letošnjo zimo navdušene nad dovršeno 

opremo, ki poleg prijetne aktivnosti 
poskrbi tudi za trendovski videz.

Modni slalom

Smuči Elan, 
Wildcat 86CX, 

549,95 EUR 

Rokavice Columbia, 
74,32 EUR

Kapa Elan, 
Beanie, 
29,99 EUR

Smučarske hlače 
Icepeak, 79,95 EUR

Bunda The North Face, 
399,95 EUR

Majica Odlo, 80 EUR

Kombinezon Peak 
Performance, 
232,68 EUR

Pulover Stoeckli, 
99 EUR

Bunda Troll Kids, 
89,95 EUR

ELAN

Smučarski 
čevlji  
Roxa Rfit 
Pro W 105, 
419,95 EUR

Smučarska očala 
Salomon, 160,05 EUR Čelada Uvex, 

199,95 EUR
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Zagotovo vam zveni znano: »Oči, kje so moji pancerji?«; »Mami, 
ne najdem rokavic!«; »Hej, morda veš, kam smo spomladi 

pospravili smučarsko perilo?« Pa sploh ni treba, da je temu tako.
In ne pozabite: smučanje se začne takoj, ko se odpeljete od 

doma. Zakaj ga ne bi začeli z dobrim zajtrkom med potjo. Napitke 
shranite v termovke, sendviče v trajnostne ovitke oziroma posode 
za večkratno uporabo, kosmiče in ostalo tekočo hrano pa v 
steklene posode. Pa dober tek pred dobro smuko!

Smučarski triki

V boj proti stresu pred smučanjem
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Ne samo pri smučanju, tudi pri načrtovanju smučarske sezone ali 
posameznega dne in po njem so prav drobne malenkosti tiste, ki lahko 

odženejo stres in prinesejo vznesen občutek, da smo za vse dobro poskrbeli. 

Nasveti pred smučarsko sezono
1. Pred prvim dnem na snegu obvezno servisirajte smuči – na 
prehodu med kolesarsko in smučarsko sezono servisi često 
ponujajo popuste, zato je smuči cenovno ugodno peljati na servis 
že septembra oziroma oktobra.
2. Preglejte tudi preostalo smučarsko opremo. Otroci hitro rastejo 
in res je škoda, da bi vam prvi smučarski dan pokvarila kakšna 
premajhna bunda, hlače, puliji, rokavice ali celo smučarski čevlji.
3. Varnost na prvem mestu! Tako kot raste telo, raste (sicer 
nekoliko počasneje) tudi glava. Preverite ustreznost čelad, zaščite 
hrbta (po domače »želve«) in smučarskih očal.
4. Smučanje ni modna revija. Bistveno je, da izberete oblačila  
iz materialov, ki dihajo. In to naj velja za vse plasti – saj veste, 
priporočljiv je čebulni sistem oblačenja. Za odlično izkušnjo je 
pomembno, da so vsi sloji oblačil iz aktivnega materiala, zgornji sloj 
pa naj ne prepušča vetra in vode.
5. Če tega še niste naredili takoj po končani sezoni, je pred 
začetkom sezone zadnji čas, da operete smučarski kombinezon in 
ga impregnirate. V športnih trgovinah so na voljo posebni detergenti 
za čiščenje in tudi za impregnacijo v pralnem oziroma sušilnem 
stroju.
6. Naredite načrt smučanja in glede na število smučarskih dni 
preverite, če ne bi bilo morda bolje kupiti sezonske smučarske 
vozovnice. Sploh tistim z otroki se nakup običajno povrne že po 14 
dneh smuke v sezoni. Če boste vozovnice kupovali sproti, preverite, 
katera prodajna mesta omogočajo najboljši nakup. Akcijska prodaja 
za izbrano smučišče vas morda čaka kar na bencinskem servisu …
7. Pregledana in oprana (vrhnja) smučarska oblačila zložite v 
smučarsko torbo in tako boste na dan smuke vse samo še odnesli  
v prtljažnik. Če v torbo lahko spravite tudi zaščito hrbta in čelado,  
še toliko bolje! Tako ne boste nikoli pozabili ničesar doma.
8. Ne pozabite na evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, 
toplo pa svetujemo tudi, da sklenete zavarovanje z asistenco, saj 
imajo številna smučišča pogodbo z zasebnimi reševalci, v državi  
pa morda veljajo tudi omejitve glede brezplačnega reševanja na 
smučišču.

Nasveti po smučanju, ko pridete domov
1. Dobro osušite pancerje – odstranite notranji vložek.
2. Obrišite smuči in jih vsako posebej naslonite na steno, da se osušijo.
3. Oblačila, pa naj bodo videti še tako suha, čez noč razprostrite in naslednji dan 
pospravite nazaj v smučarsko torbo, da bo vse pripravljeno za naslednjo smuko.
4. Fotografije – kam z njimi? Mogoče kar takoj na začetku sezone nastavite »oblak 
smučarske sezone«, na katerega naj najboljše fotografije nalagajo vsi družinski člani. 
Po koncu sezone boste tako zlahka uredili smučarski album.

Nasveti pred smučarskim dnem
1. Dobro si je omisliti torbo za pancerje in torbo za smuči. Tako vam ne bo všeč 
zgolj pogled na urejen prtljažnik, tudi obloga prtljažnika v avtomobilu vam bo 
hvaležna. Še najbolj na poti s smučanja, ko se bo staljen sneg ujel v vrečo. Na 
počitnicah vam bodo torbe prišle prav tudi med prenašanjem opreme, na primer  
do smučarske shrambe.
2. Ni samo marčevsko sonce tisto, ko boste hvaležni, da ste s seboj vzeli sončna 
očala in kremo za sončenje. Predlagamo, da sta obvezni del smučarske opreme 
kar vso sezono.
3. Ne pozabite na morebitna zdravila, ki jih morate jemati ali pa lahko pridejo prav, 
denimo tablete proti glavobolu ali slabosti med vožnjo.
4. Za tiste, ki neradi potujete v smučarski opremi in se zato preoblačite ob avtomo-
bilu, predlagamo, da imate v prtljažniku nepremočljivo podlogo, na katero boste lah-
ko stopili tudi bosi. Prišla vam bo prav na blatnem ali zasneženem parkirišču.

Nasveti na smučanju
1. Na smučanju smo pogosto žejni. Z zložljivo plastenko za vodo se lahko izognete 
gneči za točilnim pultom in še denarnica vam bo hvaležna. Voda je v večini pip na 
straniščih pitna, izjema so lahko smučišča ob bolj oddaljenih žičnicah, kjer pa je  
tudi označeno, da voda ni pitna.
2. Visoko v hribih rado zapiha, zato vam rutka, bandana ali šal lahko polepšajo 
smučarski dan.
3. Pri načrtovanju postankov, da bi šli na stranišče, imejte v mislih, da ni nujno,  
da ga ima vsaka smučarska naprava. Za ženske v tistih dneh, ko pozabijo na obvezno 
opremo ali jih menstruacija preseneti med smučanjem, znajo poskrbeti številni 
gostinci, ki v toaletne prostore diskretno namestijo vložke in tampone.
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Seveda se vedno lahko odločite, da 
svojega otroka vključite v smučarsko 

šolo z učiteljem v tujem jeziku (nemščina, 
italijanščina, angleščina …), a je dobro, da 
izbrani jezik vsaj približno razume, saj se bo 
sicer slabše vključil v skupino, pa tudi od 
učenja smučanja ne bo odnesel prav 
veliko. Kot zanimivost omenimo, da 
nekatera smučišča ponujajo smučarsko 
šolo že za najmlajše, ki so lahko celo v 
pleničkah. Za to starostno stopnjo naj bi 
veljalo, da izjemno hitro usvaja tuje jezike, 
pa tudi tečaji so bolj igra, staršem pa 
omogočajo, da opravijo vsaj nekaj 
samostojnih voženj.
Ena od prednosti slovenskih smučarskih 
šol je, da prisegajo na manjše število otrok 
v skupini (večinoma od šest do osem), 
medtem ko tuje šole enega učitelja pogosto 
namenijo tudi vsaj dvanajstim otrokom, ki 
se potem kot jara kača vlečejo za učiteljem. 

Jasno je, v katerem primeru je prenos 
znanja kakovostnejši …
V tujini tečaje s slovenskimi učitelji organizi
rajo posamezni smučarski klubi, društva, ki 
za animacijo in rekreacijo otrok poskrbijo 
skozi vse leto, ali pa kar turistične agencije 
v okviru svojih tedenskih paketov. Večja 
smučišča v bližini Slovenije imajo v svoji eki
pi zelo verjetno tudi kakšnega slovenskega 
učitelja ali učiteljico, a ta ponudba se spre
minja in je odvisna tudi od sezone, zato se 
je treba pred odhodom prepričati in po po
trebi tečaj rezervirati vnaprej.
Skoraj gotovo boste svojega otroka lahko 
vključili v slovensko smučarsko šolo v Bad 
Kleinkircheimu, na Katschbergu in 
Kronplatzu; med počitnicami ali drugimi bolj 
zasedenimi termini, kot so odprtja 
smučarske sezone v prvi polovici 
decembra, so smučarski učitelji del 
slovenskih odprav tudi v drugih krajih, torej 

ne samo v Avstriji in Italiji, pač pa tudi v Švici 
in Franciji. Med njimi omenimo Kreisch
berg, Saalbach, Civetto, Madonno di 
Campiglio, Valmenier in celo bosansko 
Jahorino.
Slovenske smučarske šole so usmerjene 
predvsem v družinska smučišča, kjer niso 
nič nenavadnega tudi ugodnejše ponudbe 
za otroške smučarske vozovnice, marsikje 
pa si lahko tudi brezplačno izposodite 
smučarsko opremo za otroka, če si jo 
obenem izposodi vsaj eden od staršev. 
Rezervacija terminov v slovenski agenciji je 
lahko ugodna tudi s stališča plačila za 
smučarsko šolo, saj je ta v določenih 
terminih za osnovnošolske otroke včasih 
celo brezplačna.
S tem res odpade še zadnji izgovor, da 
svojemu otroku ob izpopolnjevanju 
smučarskega znanja ne bi omogočili tudi 
zabave in druženja z vrstniki.

Družinski dopust na snegu običajno prinese izziv, kako najbolje uskladiti pričakovanja in želje 
vseh družinskih članov. Otroci, predvsem najstniki, so običajno radi samostojni in v družbi 
vrstnikov. Tečaj smučanja je idealna rešitev, saj omogoča pridobivanje smučarskega znanja in 
– kar je morda še najbolj pomembno – druženje s sovrstniki. Na ta način se učenje smučanja 
spremeni v zabaven smučarski dan oziroma teden. Kdor pogosto smuča v tujini, je morda kdaj 
pogrešal ponudbo slovenskih smučarskih učiteljev, a ti so prisotni na številnih smučiščih na 
avstrijskem Koroškem (pa tudi ponekod drugod v Avstriji), v italijanskih Dolomitih in še kje.

V šolo tudi v tujini

Smučarske šole v tujini 
tudi v slovenščini
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elanskis.com

Elan je sinonim za dobre čase in najbolje se 
vedno imamo v družbi prijateljev in družine v 
naročju gora. Naj gre za vikend družinski izlet 
na najljubši kraj ali avanturo s prijatelji daleč od 
množic, vedno bo najlepše, ko smo obkroženi 
z našimi najbližjimi.

USTVARJAJTE
SPOMINE.
OBLIKUJTE
TRDNE VEZI.
UŽIVAJTE V
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