
 

 
 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

ČETRTEK, 23. 2. 2023 

Športni dan bo potekal na različnih lokacijah.  

Dijake obveščamo, da za ta dan odjavijo malico oziroma si naročijo sendvič, ki ga 

dvignejo na šoli (7.00–12.00) pred odhodom na izbrano lokacijo.  

 

1. ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU (vsi letniki) 

CENA: 22 €  

Smučanje bo potekalo na smučiščih Mariborskega Pohorja. 

Zbor ob 8.30 pri Spodnji postaji Pohorske vzpenjače. 

Dijaki morajo oddati soglasje staršev (dovoljenje za smučanje po končanem ŠD) do 

ponedeljka, 20. 2. 2023, profesorjem ŠVZ. 

AKTIVNOST LETNIK LOKACIJA ZBORNO 

MESTO 

CENA 

SMUČANJE/ 

DESKANJE 

 

9.00–13.00 

 

vsi 

prijavljeni 

 

Mariborsko 

Pohorje 

 

8.30 

Spodnja 

postaja 

Pohorske 

vzpenjače 

 

smučarska karta 

22 € 

 

2. TEK NA SMUČEH 

CENA: 12 € izposoja opreme in 3 € prevoz  

Tek na smučeh bo potekal na Arehu. Zbor ob 9.30 pri Spodnji postaji Pohorske vzpenjače.  

Dijaki si lahko izposodijo opremo (smuči, čevlji in palice) za 12 €. Cena prevoza je 3 €. 

Dijaki poskrbijo za primerno topla in športna oblačila. Malica je iz nahrbtnika.  

 

 



 

AKTIVNOST LETNIK LOKACIJA ZBORNO 

MESTO 

CENA 

TEK NA 

SMUČEH 

10.00–13.00 

vsi 

prijavljeni 

Areh     9.15 

Spodnja 

postaja 

Pohorske 

vzpenjače 

12 € izposoja 

opreme 

3 € prevoz 

 

 

3. SANKANJE (vsi letniki) 

CENA: 3 €  

Sankanje bo potekalo na Mariborskem Pohorju. Zbor pri Spodnji postaji Pohorske vzpenjače 

ob 8.30. 

Dijaki, ki so se odločili za sankanje, poskrbijo za primerna zimska oblačila in obutev ter 
imajo svoje sani ali druge pripomočke za sankanje. Malica je iz nahrbtnika. Preverjanje 
prisotnosti pred vstopom na vzpenjačo.  
 

AKTIVNOST LETNIK LOKACIJA ZBORNO 

MESTO 

CENA 

SANKANJE 

 

9.00–12.30 

vsi 

prijavljeni 

Mariborsko 

Pohorje 

8.30 

Spodnja 

postaja 

Pohorske 

vzpenjače 

 

3 € 

karta za 

vzpenjačo 

 

4. ZIMSKI POHOD (vsi letniki) 

CENA: 3 €  

Zborno mesto ob 9.30 pri Spodnji postaji Pohorske vzpenjače. Smer in pot pohoda: Bellevue–

Mariborska koča. 

Dijaki in dijakinje morajo biti primerno obuti in oblečeni, saj bo pohod izveden ne glede na 

vremenske razmere. Če bo spremljevalec odločil, da ima posamezen dijak neustrezno 

opremo, se le-ta ne bo mogel udeležiti pohoda in zaradi tega ne bo imel priznanega 

športnega dne. 

Malica je iz nahrbtnika. 

Vrnitev v dolino z vzpenjačo okrog 12.30. Preverjanje prisotnosti pred vstopom na vzpenjačo.  

 



 

 

AKTIVNOST LETNIK LOKACIJA ZBORNO 

MESTO 

CENA 

POHOD 

 

10.00–12.30 

vsi 

prijavljeni 

Mariborsko 

Pohorje 

9.30 

Spodnja 

postaja 

Pohorske 

vzpenjače 

 

 

3 € 

 

 

5. WOOP – Trampolin park (3. in 4. letniki) 

CENA: 15 € 

Dijaki se zberejo pred šolo ob 8.15 in se peš v spremstvu učiteljev odpravijo do Woopa. Pred 

vstopom v park morajo dijaki sami podpisati izjavo o odgovornosti.  

Dijaki in dijakinje morajo biti primerno športno oblečeni. Lahko se preoblečejo tudi v        

Woopu. Če bo spremljevalec odločil, da ima posamezen dijak neustrezno športno opremo, 

se le-ta ne bo mogel udeležiti aktivnosti in zaradi tega ne bo imel priznanega športnega dne. 

Malica je iz nahrbtnika po končani aktivnosti. 

AKTIVNOST 

Woop 

LETNIK LOKACIJA ZBORNO 

MESTO 

CENA 

 

 

9.00–12.00 

 

vsi 

prijavljeni 

3. in 4 letnik 

 

Woop 

 

8.15  

pred šolo 

 

 

15 € 

 

Po končani aktivnosti spremljevalci pred Woopom preverijo prisotnost dijakov, ki 

nato odidejo domov. Ne vračajo se skupaj do šole! 

 

6. DRSANJE – LEDNA DVORANA (1. in 2. letniki) 

CENA: 2,5 € in 2,3 € izposoja drsalk 

Na drsališču so obvezne rokavice in udobna topla oblačila.  

Dijaki se zberejo pred šolo ob določeni uri in se peš v spremstvu učiteljev odpravijo do Ledne 

dvorane. Po končani aktivnosti se spremljevalci z dijaki odpravijo nazaj do šole, kjer  preverijo 

prisotnost dijakov.  

 

 



 

 

AKTIVNOST 

DRSANJE 

LETNIK LOKACIJA ZBORNO 

MESTO 

CENA 

     8.00–9.30 vsi 1. letniki  

 

       Ledna 

          7.30 

pred šolo 

          2,5 €  

vstopnina 

   10.00–11.30 vsi 2. letniki dvorana 

 

9.30 

pred šolo 

2,3 € 

izposoja drsalk 

Po končanem drsanju se spremljevalci z dijaki odpravijo do šole, kjer preverijo 

prisotnost dijakov.  

 

7. BOWLING (3. letniki) 

CENA: 9 € 

Dijaki se zberejo pred šolo ob določeni uri in se peš v spremstvu učiteljev odpravijo do Ikona 

centra. Po končani aktivnosti se skupaj z dijaki odpravijo do šole, kjer preverijo prisotnost 

dijakov.  

AKTIVNOST 

BOWLING 

LETNIK LOKACIJA ZBORNO 

MESTO 

CENA 

1. skupina 

8.30–10.30 

 

     seznam  

v ponedeljek 

 

 

8.00 

pred šolo 

 

2. skupina 

10.45–12.45 

 

seznam v 

ponedeljek 

Ikona Center 10.15 

pred šolo 

9 € vstopnica in 

izposoja čevljev 

3. skupina 

13.00–15.00 

 

seznam v      

ponedeljek 

 12.30 

pred šolo 

 

 

 

Po končanem bowlingu se spremljevalci z dijaki odpravijo do šole, kjer preverijo 

prisotnost dijakov.  

 

8. BILJARD (4. letniki) 

CENA: 3 €  

Igra se v Železničarju. Največje število udeležencev je 2x po 20 dijakov. Dijaki se peš 

odpravijo do dvorane Železničar. Malica je iz nahrbtnika po končani aktivnosti. 

 



 

 

AKTIVNOST 

BILJARD 

LETNIK LOKACIJA ZBORNO 

MESTO 

CENA 

  1. skupina 

 9.00–11.00 

seznam v 

ponedeljek 

zgornji 

prostori 

dvorane 

8.45 

pred šolo 

 

3 € 

    2. skupina      

 

 11.15–13.15 

 

seznam v 

ponedeljek 

 

Železničar 11.00 

pred šolo 

 

Po končani aktivnosti se spremljevalci z dijaki odpravijo do šole, kjer preverijo 

prisotnost dijakov.  

 

9. DIJAKI, OPROŠČENI ŠPORTNEGA DNE (vsi letniki) 

Dijaki se zberejo v avli šole ob 9.30. Po navodilih nadzornega učitelja izvedejo delavnico na 

šoli. 

 

NAVODILO BLAGAJNIKOM 

Denar za vse aktivnosti je potrebno oddati razrednim blagajnikom. Blagajniki poberejo 

denar za vsako aktivnost posebej v ločene kuverte in ga oddajo v tajništvo do torka, 

21. 2. 2023, v času uradnih ur. Kuverte lahko dvignejo v tajništvu. Na vsako kuverto 

posebej pripišejo razred, dejavnost, zbrani znesek in seznam prijavljenih. Blagajniki 

morajo v tajništvo istočasno oddati denar za vse dijake. 

 

 

 

Aktiv ŠVZ                       Tatjana Rupreht                               Nadja Jager Popović, ravnateljica 

 

 

Maribor, 14. 2. 2022 

 

  


