
 

SMUČANJE IN DESKANJE V KRANJSKI 
GORI 

POHOD S SANKANJEM V TAMAR 
 

DRSANJE IN POHOD V DOMŽALAH 

Smučarska karta: 14 ,5 eur 
Avtobusni prevoz 
Izposoja opreme po potrebi (vse plačilo 
po položnici) 
 

Avtobusni prevoz 
 

Avtobusni prevoz v 1 smer 
Uporaba drsališča: 2 eur  
Izposoja drsalk: 3 eur (izposojo drsalk je potrebno plačati v 
gotovini) 

Zbor: 7.20 (izogibališče) 
Odhod: 7.30 
Prihod: 15.00  
Odhod s smučišča: 13.30 
 
Število prijavljenih učencev: 117 

Zbor: 7.20 (izogibališče)  
Odhod: 7.30 
Prihod: 15.00  
Odhod iz Planice: 13.10 
 
Število prijavljenih učencev: 23 

6. in 7. r. (57 učencev) 
Zbor: 9.00 (izogibališče) 
Drsanje: 10.30–12.30 
Prihod: 12.45 

8. in 9. r. (62 učencev) 
Zbor: 12.00 
Drsanje 12.30–14.00 
Prihod: 15.15 

Učenci imajo s seboj smučarsko 
opremo, sicer si jo tam izposodijo. S 
seboj imamo šolsko malico, učenci 
imajo lahko s seboj dodatni 
prigrizek/pijačo ali denar. Šolsko kosilo 
je odpovedano. 

Učenci imajo s seboj sanke in so 
oblečeni v oblačila za na sneg in dobro 
obuti. S seboj imamo šolsko malico, s 
seboj ima lahkojo dodatni prigrizek ali 
denar. Malicali bomo v planinskem 
domu Tamar. 

6. in 7. razredi greste v Domžale peš ob Kamniški Bistrici, nazaj pa z 
avtobusom. 

8. in 9. razredi se peljete v Domžale z avtobusom, nazaj greste peš 
ob Kamniški Bistrici. 

Na smučišču vsi upoštevajo navodila 
učitelja – vodje svoje skupine. V 
primeru neupoštevanja navodil bo za 
učenca dejavnost prekinjena. Športni 
dan na smučišču je namenjen učencem, 
ki znajo varno smučati. 

Šolsko kosilo je odpovedano. Za 6. in 7. razrede je šolsko kosilo ob 12.50. Šolsko malico vzamete 
s seboj. 
 

Za 8. in 9. razrede je šolsko kosilo ob 11.45. Šolsko malico vzamete 
s seboj. 



ATLANTIS POHOD NA MENGEŠKO KOČO 

Vstopnina: 11,5 eur (2 urno kopanje z animatorji) 
Avtobusni prevoz 

Brezplačno 

Zbor: 8.10 izogibališče Odhod: 8.20 
Kopanje: 9.15 – 11.15 
Prihod: 12.30. Odhod iz Atlantisa 11.45 
 
Število prijavljenih učencev: 119 
 

Zbor: 9.15. Odhod: 9.20 
Prihod: 12.40 
 
 
Število prijavljenih učencev: 23 
 

Učenci imajo s seboj plavalno opremo in fen po potrebi. Učenci imajo s 
seboj šolsko malico, šolsko kosilo ob vrnitvi. 

Učenci imajo s seboj primerno obutev in vremenu ter dejavnosti primerna 
oblačila. S seboj imajo šolsko malico, na šolsko kosilo gredo lahko ob vrnitvi. 

Na bazenu vsi upoštevajo navodila učitelja in animatorja, oziroma 
kopališki red. V primeru neupoštevanja navodil bo za učenca dejavnost 
prekinjena. 

 

 

 

SPLOŠNO OPOZORILO: Udeležba na športnem dnevu je za učence obvezna. Vsi učenci, ki ste na določeno dejavnost prijavljeni, se lahko odjavite od 

športnega dneva le z zdravniškim opravičilom, sicer bo športni dan (avtobusni prevoz) potrebno plačati. V kolikor bo od učencev ne potrebuje prevoza (pride 

v Domžale, ali Ljubljano), prosim sporočite čim prej. 

Ure odhoda in prihoda se lahko spremenijo, zato bodite pozorni na dodatna navodila na šolski spletni strani dan pred odhodom. V primeru slabega vremena 

bo športni dan odpovedan, o tem boste obveščeni v ponedeljek, 30.1.2023. 

 

Vodja športnega dne: Katja Kukovec 

 


