
3. ŠPORTNI  DAN ZA  1. 2. 3. LETNIKE 
Datum:  torek, 21. maj 2019 

 
1. Okrožnica 

 
 
1. ODBOJKA NA MIVKI – Črnuče - medrazredno tekmovanje  
Pogoj za prijavo: razred prijavi ekipo, ki šteje 4-6 igralcev – mešana ekipa= dva nasprotnega 
spola,to je vsaj dva fanta oz. vsaj dve dekleti). 
CENA: _8_  €   (dejavnost 2,5 uri- 4 igrišča)                               
 
2. PUSTOLOVSKI PARK  GEOSS - vas Slivna (blizu geometričnega središča Slovenije). 
Nahaja se med drevesnimi krošnjami. Spretneži in adrenalina željni se boste lahko preizkusili 
na višini 25 metrov, zmerneži pa tudi na samo 1 metru. Pustolovski park Geoss ponuja sedem 
plezalnih poti različnih težavnostnih stopenj. Na različnih višinah (od 1 do 25 m od tal) je 
razporejenih 97 plezalnih elementov, ki vključujejo več kot 120 metrov spustov (zip-line). 
CENA:   25  €; +doplačilo 3 € za spust po orjaški jeklenici dolžine 915m. (dejavnost 9.00-
13.00) 
                                   
3. NOGOMET –ŠRC BAZA, Štepanjsko naselje - medrazredno tekmovanje  
Pogoj za prijavo: razred prijavi ekipo, ki šteje 4+1 igralcev  
CENA:  _7__ € (dejavnost med 8.00 in 14.00 uro)                              
 
4. TENIS - TK Olimpija v Dravljah 
 – turnir   (za tiste, ki igrajo tenis in imajo svojo opremo) 
 – učenje  (ne potrebujete svoje opreme) 
(dijaki označijo Turnir, Učenje) 
CENA: __9__ € (dejavnost od 8.00-12.00) 
 
                          
5. JAHANJE – konjeništvo Peterlin, Ljubljana (dostop z mestnim avtobusom). Samo za 
dijake 3. letnikov.  
Program zajema spoznavanje konj, hranjenje živali, čiščenje konj, sedlanje, uzdanje in seveda 
jahanje. 
CENA:   20 _€ (dejavnost 9.00-11.30) 
 
6. LOKOSTRELSTVO – vadbišče Koseze. Samo za dijake 1. in 2. letnikov.  
Osnovni lokostrelski koraki, streljanje pikada, 2D in 3D tarče.  
1. skupina: 8.30-11.30 
2. skupina: 12.00-15.00 
CENA: _8 € 
 
7. POHOD na Šmarno goro iz Tacna (dostop z mestnim avtobusom). 
(dejavnost 3 ure v dopoldanskem času) 
CENA:   brezplačno     



RAZREDNI BLAGAJNIKI PRIJAVE ODDATE PO 
ELEKTRONSKI POŠTI NA NASLOV: info3umf@gmail.com  
NAJKASNEJE DO NEDELJE, 12.5.2019, DO 19.00 URE. 
 
Razredi, ki ne bodo pravočasno oddali prijave, bodo razporejeni na pohod-
Šmarna gora  !!                             
 
Opravičeno odsotnost na športnem dnevu dijaki oz. njihovi starši sporočijo  izključno v 
računovodstvo šole  in to najkasneje do petka, 18.5.2019 do 9.00 ure .        
 
 
 
 
Aktiv športnih pedagogov 


