
1. ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
za učence 6.–7. razreda, petek, 31. 1. 2020 

 

1. Tek na smučeh – Pokljuka   

Tekli bomo na urejenih progah Športnega centra Pokljuka na Rudnem polju (prizorišče 
biatlonskih tekem). Vadba bo potekala v skupinah pod vodstvom in po navodilih 
spremljevalcev. Poskrbite za primerna oblačila – smučarski kombinezon ali nepremočljiva 
bunda in hlače, kapa in rokavice. Šolska malica ta dan bo, kosilo bo odjavljeno. 
Cena: ≈11 evrov/osebo (plačilo po položnici).   
Zbor pred šolo bo ob 7.45. Prihod v Ljubljano bo predvidoma ob 14.30. 

 

2. Alpsko smučanje, deskanje – Kranjska Gora ali Cerkno  

Smučanje ali deskanje bo potekalo v skupinah in v spremstvu učiteljev v Smučarskem centru 
Kranjska Gora/Cerkno. Obvezni so servisirana smučarska ali deskarska oprema, udobna 
topla oblačila, čelada in rokavice. Zbor bo na zunanjem igrišču šole. Šolska malica ta dan bo, 
kosilo bo odjavljeno. 
Cena smučarske karte in prevoza ≈23 evrov/osebo (plačilo po položnici). 
Zbor pred šolo bo ob 7.15. Prihod v Ljubljano bo predvidoma ob 16. 

 

3. Snežne dejavnosti – Pokljuka   

Z avtobusom se bomo odpeljali na Pokljuko. Vsebine so: sankanje, tubanje in pležuhanje. 
Vadba bo potekala v skupinah pod vodstvom in po navodilih spremljevalcev. Poskrbite za 
primerno obutev in oblačila – smučarski kombinezon ali nepremočljiva bunda in hlače, kapa 
in rokavice. Šolska malica ta dan bo, kosilo bo odjavljeno. 
Cena: ≈9 evrov/osebo (plačilo po položnici).   
Zbor pred šolo bo ob 7.45. Prihod v Ljubljano bo predvidoma ob 14.30. 

 

4. Športne igre – Ljubljana   

Športne dejavnosti (badminton, squash, walyball, hokej, just dance) bodo potekale v 
športnem centru BIT. S seboj imejte športno opremo za dvorano. Organiziran bo avtobusni 
prevoz izpred šole. Zbor v avli šole bo ob 8.00, vrnili se bomo okoli 12.15.  
Cena dejavnosti in prevoza ≈ 12 evrov/osebo (plačilo po položnici). 

 

5. Pohod – Šmarna gora  

Zbor bo v avli šole ob 8.30. Nato bomo odšli z mestnim avtobusom do Tacna, kjer bomo pot 
nadaljevali peš do vrha Šmarne gore. Vrnili se bomo predvidoma do 13.00. S seboj imejte 
napolnjeno urbano. Oprema: pohodna obutev, udobna topla oblačila. Šolska malica in 
kosilo ta dan bosta.  
Zbor v avli šole bo ob 8.30. Prihod v šolo bo okoli 13. 

 

Želimo vam obilo prijetnih doživetij! 
 

V Ljubljani, 27. 1. 2020         Aktiv športa 
 
 
 



1. ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
za učence 8.–9. razreda, petek, 31. 1. 2020 

 

1. Tek na smučeh – Pokljuka   

Tekli bomo na urejenih progah Športnega centra Pokljuka na Rudnem polju (prizorišče 
biatlonskih tekem). Vadba bo potekala v skupinah pod vodstvom in po navodilih 
spremljevalcev. Poskrbite za primerna oblačila – smučarski kombinezon ali nepremočljiva 
bunda in hlače, kapa in rokavice. Šolska malica ta dan bo, kosilo bo odjavljeno. 
Cena: ≈11 evrov/osebo (plačilo po položnici).   
Zbor pred šolo bo ob 7.45. Prihod v Ljubljano bo predvidoma ob 14.30. 

 

2. Alpsko smučanje, deskanje – Kranjska Gora ali Cerkno  

Smučanje ali deskanje bo potekalo v skupinah in v spremstvu učiteljev v Smučarskem centru 
Kranjska Gora/Cerkno. Obvezni so servisirana smučarska ali deskarska oprema, udobna 
topla oblačila, čelada in rokavice. Zbor bo na zunanjem igrišču šole. Šolska malica ta dan bo, 
kosilo bo odjavljeno. 
Cena smučarske karte in prevoza ≈23 evrov/osebo (plačilo po položnici). 
Zbor pred šolo bo ob 7.15. Prihod v Ljubljano bo predvidoma ob 16. 

 

3. Snežne dejavnosti – Pokljuka   

Z avtobusom se bomo odpeljali na Pokljuko. Vsebine so: sankanje, tubanje in pležuhanje. 
Vadba bo potekala v skupinah pod vodstvom in po navodilih spremljevalcev (možno bo 
preizkusiti vse športe). Poskrbite za primerno obutev in oblačila – smučarski kombinezon ali 
nepremočljiva bunda in hlače, kapa in rokavice. Šolska malica ta dan bo, kosilo bo 
odjavljeno. 
Cena: ≈9 evrov/osebo (plačilo po položnici).   
Zbor pred šolo bo ob 7.45. Prihod v Ljubljano bo predvidoma ob 14.30. 

 

4. Odbojka na mivki – Ljubljana   

Z avtobusom se bomo odpeljali v Črnuče. V športnem parku Ludus (dvorana z mivko) bomo 
imeli turnir v odbojki na mivki. S seboj morate imeti športno opremo. Zbor v avli šole bo ob 
8.00 za 8. razred, ter ob 9.00 za 9. razred, vrnili se bomo okoli 12.10 prva skupina oz. 13.10 
druga skupina. S seboj imejte napolnjeno urbano. 
Cena dejavnosti in prevoza ≈10 evrov/osebo (plačilo po položnici).   

 

5. Pohod – Šmarna gora  

Zbor bo v avli šole ob 8.30. Nato bomo odšli z mestnim avtobusom do Tacna, kjer bomo pot 
nadaljevali peš do vrha Šmarne gore. Vrnili se bomo predvidoma do 13.00. S seboj imejte 
napolnjeno urbano. Oprema: pohodna obutev, udobna topla oblačila. Šolska malica in 
kosilo ta dan bosta.  
Zbor v avli šole bo ob 8.30. Prihod v šolo bo okoli 13. 

 

Želimo vam obilo prijetnih doživetij! 
 

V Ljubljani, 27. 1. 2020         Aktiv športa 
 


