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ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
 

V ČETRTEK, 14. 1. 2016, bo potekal zimski športni dan.  
 
Dijaki lahko izbirate med naslednjimi aktivnostmi: 

 smučanje na Rogli,  

 drsanje v Celju,  

 bowling v Celju,  

 bowling v Mariboru in  

 pohod po okolici Rogaške Slatine.  
 
Cene posameznih dejavnosti so naslednje: 

 SMUČANJE: 23 € (prevoz in smučarska karta; dejavnost bomo izvedli, če se bo zanjo 
prijavilo vsaj 7 dijakov), 

 DRSANJE: 9 € (v tej ceni sta zajeta prevoz in vstopnina; izposoja drsalk stane 3 € in jo 
plačate neposredno na drsališču; največje število drsalcev je 120), 

 BOWLING (v Mariboru ali v Celju): 10 € (prevoz in vstopnina; najvišje število igralcev v 
Mariboru je 100, v Celju pa 70), 

 POHOD PO OKOLICI ROGAŠKE SLATINE: brezplačno. 
 
K posamezni dejavnosti se dijaki prijavite preko e-učilnice Dijaki splošno - Prijave. Prijave k 
dejavnostim bodo odprte od torka, 22. 12. 2015, zjutraj do ponedeljka, 28. 12. 2015, 
zvečer. Ko se bodo zapolnila razpoložljiva mesta, prijava k določeni dejavnosti več ne bo 
mogoča.  

 
Časi odhodov in povratkov:  

 DRSANJE: odhod izpred šole ob 9.45, prihod v Rogaško Slatino do 13.30,  

 BOWLING Celje: odhod izpred šole ob 9.45, povratek v Rogaško Slatino okoli 13.30,  

 BOWLING Maribor: odhod izpred šole ob 9.45, povratek v Rogaško Slatino okoli 13.30, 

 SMUČANJE: odhod izpred šole ob 7.40, prihod v Rogaško Slatino okoli 14.15,  

 POHOD po okolici Rogaške Slatine: odhod ob 10.00 izpred šole. 

 
Dijaki, ki ste športne vzgoje opravičeni, na dan športnega dne ostanete v šoli. Ob 10.00 
pridete v računalniško učilnico in tam se boste z učiteljem spremljevalcem dogovorili o 
poteku dela.  
 
Svetujem vam, da se toplo, večslojno oblečete, imate nepremočljivo obutev, smučarji tudi 
zaščitno kremo. S seboj vzemite malico in rezervna oblačila (majico, nogavice ...). Za pohod 
so zelo primerne tudi palice (pohodne, lahko pa tudi smučarske). 
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Dijaki, ki ne boste imeli primerne zimske obutve za pohod (narezljan podplat), boste ob 
prihodu na zbirno mesto zavrnjeni in napoteni domov z neopravičenimi urami (za pohod 
niso primerni športni copati ali gladki čevlji). 
 
Uživanje alkohola in kajenje sta strogo prepovedana.             
 
Želim vam obilo športnih užitkov.                                      
 
                                                                                                 Janez Srebot, prof. 
 
 




