
NAVODILA ZA IZBIRNI ZIMSKI ŠPORTNI DAN – četrtek, 07.03.2019 

 

      
Učenci vozači se v šolo pripeljejo s šolskim avtobusom.  

 

Ob 8.20 je razdelitev malice za vse. 

 

1. Smučanje 

 

- Odhod avtobusa proti spodnji postaji žičnic na Krvavec je ob 8.30. 

- Po prihodu na spodnjo postajo žičnice se učenci razdelijo v skupine in se skupaj z učitelji 

smučanja in deskanja odpeljejo na Krvavec.  

- Smučanje bo potekalo od 9.15 do 13.30. 

- Ob 13.45 uri sledi odhod z žičnico v dolino, avtobusi odpeljejo ob 14.00 proti Šenčurju in 

razvozijo vozače. 

 

Ta dan za smučarje in deskarje kosila ni! Seznam prijavljenih za aktivnosti na Krvavcu bo 

dostavljen v računovodstvo!  

 

Obvezno je smučanje v skupinah in upoštevanje navodil učiteljev smučanja – samovoljno 

oddaljevanje se kaznuje z odvzemom vozovnice! Kdor ima svojo vozovnico, bo to sporočil 

učitelju na avtobusu. Učenci do 15. leta morajo obvezno nositi varnostno čelado!  

 

 

Razpored - avtobusi:  

 

      1.   6.abcd (8+6+9), 7.abc (10+8+9)        = 50 učencev Polajnar, Gorjanc, Černilec 

 

2. 7.d (4), 8.abcd (2+3+7+5), 9.abcd (6+6+7+4)    = 44 učencev Ogorevc-A., Bajželj, Lah 

 

 (94 učencev)  

 

Skupine bodo objavljene na tabli za obvestila v šolski avli!                                                                                        

 

Po končanem smučanju nihče ne ostane na Krvavcu – smo organizirana skupina! 

Izjema je le osebni prevzem staršev oz. skrbnikov ob 13.45 uri na zgornji postaji žičnice (pisna 

in telefonska opravičila oz. potrdila ne zadoščajo)! 

 

2. Drsanje 

 

Odhod avtobusov v Kranj ob 8.30 (iz Trboj in Olševka odhod ob 8.10 – samo za učence 4.cd in 5.cd 

razreda): 

- drsanje od 9.00 do 12.00, 

- povratek iz Kranja ob 12.10. 

 

Izposoja drsalk je možna. Količine niso neomejene, zato priporočamo, da si drsalke priskrbite 

pred športnim dnevom!  

 

Učenci, ki odidejo na kosilo, se domov vrnejo s šolskim avtobusom – dežurni učitelji so učitelji, ki 

dežurajo ob četrtkih.  

 

Igranje hokeja na drsališču je prepovedano! 

 

 



Razpored po avtobusih: 

 

1. 4.ad (19+15), 5.d (12)  =  46 učencev  Tomić Lesar, Zajc, Dolinar, Vidic 

 

2. 4.c (17), 5.ac (17+15)   =  49 učencev Tomlje T., Valant, Ropret, Weisseisen 

 

3. 4.b (18), 5.b (16), 6.a (13)  =  47 učencev  Bogataj, Gabrijel, Satler, Jenko 

 

4.   6.bc (17+11), 7b (19)  =  47 učencev  Kralj, Robida, Naglič M., Grilj 

 

5.   7.acd (11+12+17), 9.d (8)  =  48 učencev Šalamon Rodič, Okorn, Golouh, Tomažič 

 

Zaradi omejitev pri zagotavljanju avtobusov avtobusa 6. in 7. odpeljeta iz Šenčurja ob 8.55, povratek 

iz Kranja pa 12.30. 

 

6.  8.abc  (16+16+16)   =  48 učencev  Kešanski Benedik, Lednik, Klajn, Primc 

 

7.  8.d (7), 9.abc (3+10+15)   =  35 učencev  Bečić, Vraber-Jagodic, Nečimer, 

 

        

( 320 učencev) 

3. Pohod 

 

Smer pohoda: 

Šenčur – Olševek – Šenčur 

 

Pohod se prične ob 8.30. 

 

Po povratku  po 12 uri, se učenci domov vrnejo s šolskim avtobusom, razen 4.c, 5.c in 5.d, ki počakajo 

in se pridružijo drsalcem svojih razredov. 

 

Vodja pohoda: Štefka Svetelj 

Spremljevalci: 

 

Ogris   4.ab (5+5)   = 10 učencev 

Primožič  4.c (7), 5.c (6)   = 13 učencev    

Renko     5.ad (11+2)   = 13 učencev  

Selan   5.b (10), 6.c (5)   = 15 učencev 

Herlec   6.ab(6+3), 7ab (3+1)  = 13 učencev 

Stegnar   7.cd (3+4), 8.ab (3+2)  = 12 učencev 

Šturm      8.d (6), 9b (7)   = 13 učencev 

Jagodic A.     9.a (10)    = 10 učencev 

Svetelj   9.d (15)    = 15 učencev 

Petek 

 (114 učencev) 

 

Poskrbite za primerna oblačila in obutev, na Olševku vsaka skupina za seboj počisti  

vse smeti!!!                                                    

 

Dežurni učitelji: dežurni ob četrtkih. 

 

Učitelji poimenske sezname dobijo pred pričetkom športnega dne, vrnejo jih v kabinet športne vzgoje 

(predalčki učiteljev v zbornici) zaradi navzkrižne kontrole v računovodstvu! 

 
 


