
   
 

 
ZIMSKI ŠPORTNI DAN ZA 6. IN 9. RAZRED 
 
Šola bo organizirala zimski športni dan za učence 6. in 9. razreda, predviden datum je 13. 1. 2023.  
Datum je odvisen od snežnih in vremenskih razmer.  
 
SMUČANJE na smučišču Piancavallo http://www.promotur.org/Montagna-neve/Piancavallo/Infoneve 

- cena smučarske vozovnice 10,00 € (plačilo z gotovino), 
- okvirna cena avtobusnega prevoza 15,00 € (plačilo po položnici; končna cena odvisna od 

števila potnikov). 
Obvezna oprema: smučarski kombinezon, smučarske rokavice, čevlji, palice, smuči, čelada in smučarska očala.  

 

Od 1. 1. 2022 morate imeti smučarji in drugi, ki uporabljate smučišča v Italiji, sklenjeno 
zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo povzročite tretjim osebam. Če tovrstnega zavarovanja 
nimate urejenega, se smučanja v Italiji ne morete udeležiti.  
 

DRSANJE Palagiaccio Piancavallo http://piancavallo1265.com/impianti-sportivi/palaghiaccio-piancavallo/ 

- cena vstopnine in najem drsalk 10,98 € (plačilo po položnici), 
- okvirna cena avtobusnega prevoza 15,00 € (plačilo po položnici; končna cena odvisna od 

števila potnikov). 
Obvezna oprema: smučarske rokavice. Priporočljiva oprema: smučarski kombinezon, ščitniki za zapestja, kolena.  

 
Starše in učence obveščamo, da smučanje in drsanje ni primerno za začetnike.  
 
Predvidena organizacija zimskega športnega dne: odhod avtobusa iz parkirišča za šolo ob 7. uri, prihod  je predviden do 16. ure. 
Malico učenci prevzamejo v jedilnici, kosila ni (odjava bo samodejna).  
Učenci morajo s seboj obvezno imeti osebni dokument (osebna izkaznica ali potni list), učenci brez dokumenta se ne bodo 
mogli udeležiti aktivnosti v tujini!  

 
POHOD na Škabrijel http://www.hribi.net/gora/skabrijel/26/849  
Obvezna oprema: športna oblačila, pohodniški oziroma primerni čevlji.  
 

Predvidena organizacija zimskega športnega dne: odhod iz šole ob 8.00 uri, prihod je predviden do 13.30 ure. Malico učenci 
prevzamejo v jedilnici, za odjavo od kosila poskrbijo starši.  
 

Prijavnico vrnete učitelju športa, najkasneje do 4. 1. 2023.  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
PRIJAVNICA ZA ZIMSKI ŠPORTNI DAN 
 

Ime in priimek: ___________________________________ 
Razred: _________________________________________ 
 

Z  označite udeležbo željene aktivnosti na zimskem športnem dnevu: 

SMUČANJE Piancavallo DRSANJE Palagiaccio Piancavallo POHOD Škabrijel 

   

 
 
Podpis starša ali skrbnika: ____________________________ 
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