
Jesenski športni dan za 3. letnike 

petek, 12. 9. 2014 

 

 

Letošnje leto lahko dijaki 3. letnikov izbirajo med naslednjimi športnimi 

dejavnostmi: 

 

1. POHOD NA TOŠKO ČELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZBORNO MESTO: Vižmarje - končna postaja mestnega avtobusa št. 1 (pri Lidlu).  

 

ZBOR OB 10:00 URI!   

 

Pohod bomo končali v Podutiku (mestni avtobus št. 5) predvidoma ob 13:30 uri! 

 

OPREMA: Primerna obutev (pohodniški čevlji, športni copati oz. superge), športna oblačila, 

manjši nahrbtnik z rezervnimi oblačili in manjšim zložljivim dežnikom v primeru dežja! 

Neprimerno obuti se športnega dneva ne bodo mogli udeležiti in bodo zavrnjeni! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. PUSTOLOVSKI  PARK  POSTOJNA 

 

 

   

 

CENA: Približno 24 €.  

V ceno je vključen vstop v pustolovski park z vodenjem, avtobusni prevoz in zavarovanje. Plačilo bo 

izvedeno naknadno preko položnice. Končna cena bo odvisna od števila prijavljenih dijakov. 

ZBORNO MESTO: PARKIRIŠČE DOLGI MOST (končna postaja mestnega avtobusa št. 6) 

ČAS ODHODA: 9:00, predviden povratek 14:00. 

OPREMA: Športna obutev ali lažji pohodniški čevlji, ter vremenu primerna športna oblačila. V primeru 

slabega vremena manjši (zložljiv) dežnik, saj bo športni dan izveden v vsakem vremenu (nadomestna 

dejavnost). 

Minimalno št. udeležencev je 30. Maksimalno št. udeležencev je 47! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  POLETNI PARK KRVAVEC 

 

 

 

CENA: Približno 23 €. 

Cena vključuje avtobusni prevoz, zavarovanje, prevoz s kabinsko žičnico, ter 7 različnih športnih 

aktivnosti: plezalno-pustolovski park, slackline (gibalno-spretnostni poligon; hoja po trakovih, napetih 

med drevesi in lovljenje ravnotežja), plezalna stena, frizbi golf, spust s tubo, lokostrelstvo in trampolini.  

Plačilo bo izvedeno naknadno preko položnice. Končna cena bo odvisna od števila prijavljenih dijakov. 

ZBORNO MESTO: PARKIRIŠČE DOLGI MOST (končna postaja mestnega avtobusa št. 6) 

ČAS ODHODA: 8:30, predviden povratek ob 15:00. 

OPREMA: Športna obutev ali lažji pohodniški čevlji, ter vremenu primerna športna oblačila. Manjši 

(zložljiv) dežnik v primeru dežja, saj bo športni dan izveden ob vsakem vremenu (nadomestna 

dejavnost). 

Minimalno št. udeležencev je 30. Maksimalno št. udeležencev je 50! 

 

 

 

 

 

 

 



4.   SUPANJE NA MORJU (Seča pri Portorožu) 

SUP je okrajšava angleškega poimenovanja Stand up paddling za šport, pri katerem stojiš na deski 

in veslaš. Spoznali boste ta nadvse zanimiv in zabaven šport, ki se ga naučite prej kot v eni uri.   

 

CENA: Do 25 €. V ceno je vključen prevoz z mini busom, zavarovanje, izposoja sup-ov in vodenje. 

Plačilo bo izvedeno naknadno preko položnice. Končna cena bo odvisna od št. prijavljenih.  

ZBORNO MESTO: PARKIRIŠČE DOLGI MOST (končna postaja mestnega avtobusa št. 6) 

ČAS ODHODA: 9:00, predviden povratek ob 17:00. 

OPREMA: kopalke, kratke hlače, majica, brisača. V primeru neprimernega vremena boste obveščeni 

o nadomestni dejavnosti. 

Maksimalno št. udeležencev je 18! Pohitite s prijavami! 

 

5. KROŽNI IZLET KOLESARJENJE IN RAFTING (Tacen) 

  

CENA: 19 €. V ceno je vključena izposoja opreme (kolesa, rafti,…), vodenje ter zavarovanje. 

ZBORNO MESTO: na parkirišču v Tacnu pod Šmarno goro (mestni avtobus št. 1B in št. 8, izstopna 

postaja Tacenski most). 

ZBOR OB 9.30 URI! Zaključek predvidoma ob 14:30 uri. 

OPREMA: Športna oprema s katero lahko kolesarite, kopalke (za pod neopren), superge (stare, za v 

vodo), brisača. V primeru izjemno slabega vremena nadomestni krajši pohod (dežnik)! 

Minimalno št. udeležencev je 8! Maksimalno št. udeležencev je 40!  

 

http://www.google.si/imgres?imgurl=http://www.slo-link.si/pohodnistvo,kolesarstvo,reke/kolesarjenje1.jpg&imgrefurl=http://izleti.slo-link.si/pohodnistvo-kolesarstvo.html&h=296&w=400&tbnid=aDiKC9B4vMmPgM:&zoom=1&docid=8UUXOZHHZpkQIM&hl=sl&ei=sBcGVOnwH8fsaMTIgeAN&tbm=isch&ved=0CEAQMygOMA4&iact=rc&uact=3&dur=530&page=2&start=10&ndsp=21
http://www.skok-sport.si/rafting_medvode_fotogalerija.htm


6.  JAHANJE KONJ (Posestvo Jurečič) 

Ali že od nekdaj občudujete te elegantne živali, a niste imeli poguma ali časa, da bi spoznali vse 

njihove lepote? Izkoristite priložnost in osvojite osnove pravilnega jahanja in ravnanja s konji! 

   

CENA: 26 € (izvedba programa in zavarovanje) 

ZBORNO MESTO: Lipe (na avtobusni postaji - mestni avtobus št. 19B). Čas zbora bo javljen 

naknadno, glede na število prijav! V primeru maksimalnega števila udeležencev, boste razdeljeni v več 

skupin. 

OPREMA: Športna obutev in športna oblačila. Izvedba v vsakem vremenu (pokrit prostor). 

Minimalno št. udeležencev je 5! Maksimalno št. udeležencev je 25! Pohitite s prijavami! 

 

POMEMBNO! 

Vsi dijaki se morate obvezno prijavi preko spletne učilnice GJP na eno izmed dejavnosti! V 
kolikor so mesta na neki dejavnosti že zasedena, izbirate med še nezasedenimi aktivnostmi!  

V kategoriji ŠPORTNI DAN je spletna učilnica ŠD 3. letnik 2014/2015. 

Ključ za vpis je: ŠD1415 

Prijave bodo možne od četrtka, 4. septembra od 21:00 ure dalje, do nedelje, 7. septembra do 
22:00 ure! Kasnejših prijav ne bomo sprejemali! 

V primeru, da se prijavljeni dijak ne bo udeležil športnega dne zaradi bolezni ali iz drugega 
razloga, mora plačati stroške prevoza in zavarovanja. 

Športni dan je obvezen za vse dijake in ga bomo izvedli ob vsakem vremenu! V kolikor vas na 

športni dan ne bo iz kakršnega koli razloga, boste morali te ure nadoknaditi, saj športni dan 

spada med obvezne izbirne vsebine! 

MALICA BO ORGANIZIRANA ZA VSE DIJAKE!!! 
 
 
 
 

ŠPORTNI POZDRAV! 
 

AKTIV ŠVZ 


