
 

OBVESTILO  STARŠEM 

 

ZIMSKI  ŠPORTNI  DAN – prijavnica 
 

Spoštovani starši! 

V PETEK ,15. 1. 2016, bomo organizirali zimski športni dan. Učenci lahko izbirajo med štirimi različnimi aktivnostmi.  

 

IZBRANO AKTIVNOST OBKROŽITE: 
 

1. ALPSKO SMUČANJE NA KRVAVCU                            2. SANKANJE V KANDRŠAH 

 Cena: 11 € + prevoz                                                                  Cena: 6 €  + prevoz 

 

 

 

 

 

 

3. POHOD NA ROŽNIK                                                         4. DRSANJE NA NOTRANJEM DRSALIŠČU V TIVOLIJU 
Cena:  0 €                                                                                    Cena: 3,5 €   (morebitna izposoja drsalk 4 € - denar za drsalke ima učenec s             

                                                                                                                             seboj  in izposojo sam plača.) 

 

 

 

IME IN PRIIMEK OTROKA: ___________________________________________________________________ 

 

RAZRED: _____________ 

 

 

PODPIS STARŠEV: ____________________________________ 

 

 

------------------------------------------O---D---R---E---Ž---I---T---E----------------------------------------------------------------------- 

 

PRAVILNO IZPOLNJENO PRIJAVNICO ODDAJTE RAZREDNIKU NAJKASNEJE V PETEK, 9.1.2016.  Učenci, ki ne bodo prinesli izpolnjene 

prijavnice do navedenega datuma, bodo prijavljeni na pohod.  
 

1. ALPSKO  SMUČANJE na Krvavcu 

 

 Smučanja se lahko udeležijo samo tisti učenci, ki imajo primerno smučarsko opremo (smučarska čelada je OBVEZNA) in znajo smučati tako dobro, da ne 

ogrožajo svoje varnosti in varnosti drugih smučarjev. Poleg tega morajo znati samostojno uporabljati vse naprave na smučišču. Otrok potrebuje: dobre smuči z 

vezmi, palice, smučarske čevlje, kombinezon ali nepremočljive hlače z bundo, dovolj toplo obleko pod kombinezonom (puloverji, puliji, spodnje majice, 

hlače, žabe), toplo pokrivalo, tople nepremočljive rokavice, tople nogavice, rezervna dva para nogavic, da se preobuje, če je moker, za preobleči pa še: spodnjo 

majico, mikico, pulover, dodatne hlače, žabe, skratka rezerven komplet vseh oblačil in obutve, v katerih bo prišel zjutraj v šolo.  

 

2. SANKANJE v Kandršah 

 

Otrok potrebuje: sanke, ki so v dobrem stanju (bobi in lopate so prepovedani), toplo nepremočljivo obutev, kombinezon, toplo obleko pod kombinezonom 

(puloverji, puliji, spodnje majice, hlače, žabe), toplo pokrivalo, tople nepremočljive rokavice, tople nogavice, rezervna dva para nogavic, da se preobuje, če je 

moker, za preobleči pa še: spodnjo majico, mikico, pulover, dodatne hlače, žabe, rezervno lažje obuvalo, skratka rezerven komplet vseh oblačil in obutve, v 

katerih bo prišel zjutraj v šolo. S sabo naj imajo tudi sendvič, (šolsko malico vzame učitelj s seboj), vitaminske, čokoladne ploščice, tople napitke. 

Priporočamo uporabo čelade. 
 

3.  POHOD na Rožnik 

 

Pot se prične v Tivoliju, poteka po pobočju Rožnika, do vrha. Pohod bo trajal od 2 do 3 ure. Po presoji učiteljev lahko pohod  skrajšajo. 

Otrok potrebuje: znanje samostojne hoje po ravnem in v hrib (možna je delna poledenitev poti), POHODNE ČEVLJE- visoki nad gležnjem, trdni, z nedrsečim 

podplatom in toplo nepremočljivo obleko (pulover / puli, spodnjo majico), toplo pokrivalo, tople rokavice, tople nogavice, rezervna para nogavic, da se 

preobuje, če je moker, za preobleči pa še: spodnjo majico, mikico, pulover, dodatne hlače, žabe, skratka ves rezerven komplet vseh oblačil, v katerih bo prišel 

zjutraj v šolo. Šolsko malico pojedo učenci v šoli. S sabo naj imajo tudi topel napitek, vitaminske, čokoladne ploščice, sendvič.  

 

4. DRSANJE NA NOTRANJEM DRSALIŠČU V TIVOLIJU 

 

Drsanja se lahko udeležijo tisti učenci, ki znajo tako dobro drsati, da ne ogrožajo svoje varnosti in varnosti drugih drsalcev.  S seboj imajo toplo obleko 

(puloverji, puliji, spodnje majice), lahko kombinezon ali nepremočljive hlače in bundo, toplo pokrivalo, tople nepremočljive rokavice, tople nogavice, 

rezerven par nogavic, da se preobuje, če je moker, za preobleči pa še: spodnjo majico, mikico, pulover, dodatne hlače, žabe, skratka ves rezerven komplet vseh 

oblačil, v katerih bo prišel zjutraj v šolo. S sabo naj imajo tudi topel napitek, vitaminske, čokoladne ploščice. Kdor si drsalke izposodi, naj ima s seboj 4 €. 

(število drsalk je omejeno). Priporočamo uporabo čelade. 

 

V primeru slabega vremena bomo datum izvedbe zimskega športnega dne spremenili. 

 

V Ljubljani, 6. 1. 2016 

 

Vodja ŠD: Tatjana Hrovat                                                            Ravnatelj: Franci Hočevar 

**Če v Kandršah za izvedbo sankanja ne bo dovolj 

snega in ga bomo morali odpovedati,  se bo moj otrok 

udeležil __________________________________. 


