
ZIMSKI ŠPORTNI DAN (8., 9.RAZRED)-OKVIRNI PROGRAM 

                                                          KDAJ: torek, 15. 2. 2022 

VSEBINA: alpsko smučanje, deskanje na snegu-rekreativno,  

 pod nadzorom učiteljev (samo za otroke, ki obvladajo osnove alpskega smučanja in deskanja na 

snegu in znajo uporabljati vse žičniške naprave-na športnem dnevu ne bo učenja smučanja in 

deskanja!), drsanje, pohod. 

 

OKVIRNA CENA (odvisno od števila prijav): 

-alpsko smučanje in deskanje na snegu, Kranjska Gora: okrog 25 eur (prevoz, dnevna smučarska 

karta); 

-drsanje, okrog 8 eur (prevoz, vstopnina-Hala Tivoli), možna je izposoja drsalk na drsališču (4 eur); 

-pohod: brezplačno (okolica Iga). 

OKVIRNI URNIK: 

-alpsko smučanje, deskanje na snegu: odhod z Iga ob 8.20, prihod na Ig okrog 16.45; 

-drsanje, hoja:  ob 8.30 odhod avtobusa z Iga, 9.00 do 9.45 sprehod po parku Tivoli, 9.45 do 10.10 

ogled treninga HK Olimpija, 10.15 do 12.15, drsanje (Hala Tivoli), 12.30, odhod avtobusa iz 

Ljubljane okrog 12.50 prihod na Ig.; 

-pohodništvo, okolica Iga: odhod z zunanjega igrišča ob 8.30, prihod nazaj okrog 12.50. 

Plačilo preko položnice. 

OPREMA: 

-alpsko smučanje, deskanje: smučarska oprema, tehnično brezhibne smuči ( ali snežna deska); 

-drsanje, hoja: rokavice, obutev in oblačilo primerno za hojo in drsanje . Priporočljivo je, da imate 

svoje drsalke, možna je tudi izposoja na drsališču (izposoja je 4 eur). Priporočljiva je čelada; 

-pohodništvo: pohodni čevlji, manjši nahrbtnik, posoda z vodo, oblačilo primerno za hojo, kapa, 

rokavice, rezervna majica in nogavice. 

MALICA: šolska (dežurni učenci prevzamejo 10 minut pred odhodom), za smučarje in deskarje je 

priporočljiva dodatna malica od doma (možen je tudi nakup tople malice v Kranjski Gori). Za 

smučarje in deskarje kosilo ta dan v šoli odpade. 

Prijavnico morate vrniti najpozneje do četrtka, 10. 2. 2022 do 18.00 ure, (v papirnati obliki 

razredniku ali na e naslov: stanko.zavec@osig.si ). 

Tisti, ki do tega roka ne vrnejo prijavnice, bodo avtomatsko prijavljeni na pohod! 

 

Za strokovni aktiv športa: 

                                                                                                                      Stanko Zavec  

PRIJAVNICA 

Svojega otroka _________________________________  iz____razreda prijavljam na športni dan, dne 

15. 2. 2022  (ustrezno obkrožite) 

a) drsanje, sprehod (Hala Tivoli) 

b) alpsko smučanje  

c) deskanje na snegu 

c) pohod 

                                                       PODPIS STARŠEV/SKRBNIKOV:_________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Vrnite do četrtka, 10. 2. 2022 do 18.00 (v pap. obliki razredniku ali na e naslov: 

stanko.zavec@osig.si ) 

Tisti, ki ne vrne prijavnice do tega roka, bo prijavljen na pohod!  
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