
 

 

Obvestilo 1 in začetek zbiranja prijav za: 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN  

ČETRTEK, 31.1.2019 

AKTIVNOSTI NA IZBIRO VSEM DIJAKOM: 

1. SMUČANJE 

 Mokrine (Nassfeld, Avstrija) 

Odhod iz AP Nova Gorica: 6.00                                                                                                              

Povratek v NG: med 19.00 in 20.00                                                                                                      

Cena: za dijake stare do 19 let je cena smučarske vozovnice 21€+cca 17€ prevoz, za dijake 

stare nad 19 let je cena 32€+cca 17€ prevoz; 5€ kavcije za čip kartico dijaki zberejo na 

avtobusu in se jim po smučanju vrne na blagajni smučišča .                                                                       

POMEMBNO!                                                                                                                                            

Obvezna je evropska kartica zdravstvenega zavarovanja.                                                                                      

Obvezna je uporaba čelade.                                                                                                                           

Smučali boste pod nadzorom učiteljev spremljevalcev.       

2. ZIMSKE DEJAVNOSTI V BOHINJSKI BISTRICI – za dijake ne smučarje 

Dejavnosti na snegu v okolici Bohinjske Bistrice – tek na smučeh, sankanje in snowtubing, 

pohod s krpljami in iskanje lavinske žolne (minimalno število prijavljenih oseb je 8) Oprema, 

ki jo potrebujete: topla (nepremočljiva) obutev, topla (nepremočljiva)oblačila,  rezervna 

oblačila. 

Odhod z vlakom  Nova Gorica – Bohinjska Bistrica: 7.35 

Povratek v NG: ob 16.45 

Cena: 21.12€ (prevoz z vlakom 8.12€,  vodene aktivnosti in izposoja opreme 13€). 

 

3. DEJAVNOSTI V VODNEM MESTU ATLANTIS V LJUBLJANI                                                   

 

Dejavnosti: vaterpolo, vodna aerobika, vodna košarka, štafetne igre v vodi, od 9.30 do        

12.00 

Odhod iz AP Nova Gorica: 7. 45 

Povratek v NG: med 14.00 in 14.30 

Cena: 19€ ( 9€ vodene dejavnosti, cca 10€ prevoz) 

 

PONUJENE AKTIVNOSTI PO LETNIKIH: 

Za dijake 1.letnikov: 

Dejavnosti v centru Magma X: bowling, fitnes, specialna vadba (spining/aerobika),  sistem 

krožne vadbe, od 8.00 do 12.00.                                                                                                                                         



Obvezna je športna  oprema, čisti športni copati in brisača za v fitnes.                                           

Cena je 9€.   

Za dijake 2. letnikov: 2.AS, 2.ME, 2.CK, 2.ML, 1.+2.OL    

Dejavnosti v organizaciji ŠD Mavrica: kegljanje, fitnes, borilne veščine, sistem krožne vadbe, 

od 8.00 do 12.00.                                                                                                                                         

Obvezna je športna  oprema, čisti športni copati in brisača za v fitnes.                                           

Cena je 9€.   

Za dijake 2. letnikov: 2.LT, 2.ST, 2.TM    

Drsanje na v Večnamenski ledeni dvorani Bled, od 10.00 do 12.00. 

Cena: 17.22€ (prevoz z vlakom 9.22€, vstopnina in izposoja drsalk 4€+4€) 

Odhod vlaka iz železniške postaje NG: 7.35                                                                                     

Povratek v NG: 16.32                                                                                                                                

Za dijake 3. letnikov:  

Dejavnosti – športni dan v WOOP! trampolinskem  parku v Ljubljani, različne dejavnosti pod 

vodstvom, od 9.00 do 12.00. 

Odhod iz AP Nova Gorica: 7. 30                                                                                                      

Povratek v NG: med 14.00 in 14.30                                                                                                     

Cena: 23€ ( 13€ € vodene dejavnosti, cca 10€ prevoz)                                                                       

 

Za dijake 1. letnikov: 1.NL, 1.NAS, 1.NS, 1.NTM 

Dejavnost v organizaciji DEŠ Šempeter – plezanje na umetni steni z inštruktorjem plezanja, 

od 9.00 do 12.00.                                                                                                                                      

Cena: 5€ 

 

Za dijake 4. letnikov in 2.NL, 2.NAS, 2.NS, 2.NTM 

Dejavnosti v Športnem centru HIT – borilne veščine, odbojka, badminton, po sistemu krožne 

vadbe, od 8.00 do 12.00.                                                                                                              

Cena: 5€ 

 

PRIJAVE in morebitne odjave, spremembe: 

Prijave vpisujejo učitelji športne vzgoje do petka, 18. januarja. Po tem datumu bo 

sprememba prijave možna le zaradi tehtnih razlogov z dokazili. 

Zadnji rok za odjavo pri dejavnostih, ki so povezane s prevozom, bo petek, 25. januar. Brez 

odjave do tega roka, bo vsak prijavljeni dolžan poravnati stroške prevoza. Odjave sporočite 

razrednikom. 

V primeru slabe vremenske napovedi za predviden dan, bomo športni dan izpeljali na drugi 

termin. 


