
1. ŠPORTNI DAN  3. – 9.9.2021 

 

 

POHOD: ŠCPO – (koča v Črni jami), Pivka Jama – ŠCPO 

CILJI: spoznavanje prvih letnikov, osebni stiki, razredna opravila, gibalna aktivnost, … 

 

POTEK IN NAVODILA V ZVEZI Z VARNOSTNIMI PRIPOROČILI: 

- Po urejenih cestnih površinah mimo Primorke, hotela Kras, čez Sovič in po 

makadamski cesti do lovske koče Črna jama in avtokampa Pivka jama. Iz Pivke jame 

po makadamski poti do vojašnic in Čukovice proti šoli. 

- Malica iz nahrbtnika, ki si jo priskrbite sami, je za vse razrede v Pivki jami oziroma na 

točkah, ki jih bo predvidel športni pedagog. 

- Vse plastenke, papirčke in ostale smeti, dijaki odnesejo s seboj nazaj domov. 

 

VARNOSTNA NAVODILA:  

- vseskozi vzdržujemo razdaljo 2m, 

- po glavni cesti hodimo v koloni, 

- smo v športni opremi in obutvi, 

- prepovedan je alkohol in cigareti ter vse ostale opojne substance, 

- prepovedana je vožnja z avtomobili, motorji, kolesi, 

- pohod začnemo in končamo pred šolo. 

 

 

 

 

 

 



 PETEK, 3.9.2021, RAZREDI:  

  

 3.E   LIKAR ŽARKO 
 3.F   CUNJA BORIS 
 2.E   BRATINA MARKO 
 2.F   KRISTAN BORIS 

 
 1.J   FAJDIGA JANJA 
 2.J   DJORDJEVIĆ PREDRAG 
 4.M   NAGODE NINA 
 5.M   BARBIŠ ADO 

 
 
 

Razrede dijakov delimo v dve skupini:  

 3.E, 3.F, 2.E, 2.F skupaj,  

 1.J, 2.J, 4.M, 5.M skupaj. 

 

 

 ZBOR: 7. 30 pred šolo, kjer sledijo navodila IN PREVERJANJE PRISOTNOSTI 

 Pivka jama: 9.30 – 10.00    

 POVRATEK pred  ŠCPO: MED 12.00 in 12.30 

 Ob 7.45 - 3.E in 3.F, 2.E in 2.F,  v primerni medosebni razdalji začnejo s pohodom. 

Razredno uro imajo v Pivki jami. Prav tako imajo v Pivki jami malico in nato sledi 

povratek proti šoli. 

 1.J, 2.J, 4.M in 5.M, imajo pred šolo razredno uro in ob 8.05  začnejo s pohodom. V 

Pivki jami ali nekje na poti je malica, nato povratek. 

 SPREMLJEVALCI: so razredniki in profesorji športne vzgoje ter spremljevalci po 

potrebi. 

 

 ŠPORTNI DAN BO OB VSAKEM VREMENU. DIJAKI MORAJO BITI V PRIMERNI ŠPORTNI 

OPREMI IN OBUTVI!!!! 

 

 

 

 



 PONEDELJEK, 6.9.2021, RAZREDI:   

 

 2.S   MARTINA MARIN 
 2.H   MASTERL ALEŠ 

 
 3.S   LOGAR TADEJA 
 3.H   VIČIČ ERVIN 

 
 4.S   KREBELJ DEJAN 
 4.H   HABIČ MOJCA 

 

 

Razrede dijakov delimo v tri skupine:  

 2.S, 2.H skupaj,  

 3.S, 3.H skupaj,  

 4.S, 4.H skupaj. 

 

 

 ZBOR: 7.30 pred šolo, kjer sledijo navodila IN PREVERJANJE PRISOTNOSTI 

 Pivka jama: 9.30 – 10.00     

 POVRATEK pred  ŠCPO: 12.00 – 12.30 

 Ob 7.45 - 2.S, 2.H  v primerni medosebni razdalji začnejo s pohodom. Razredno uro 

imajo v Pivki jami. Prav tako imajo v Pivki jami malico in nato sledi povratek proti 

šoli. 

 3.H in 3.S imajo pred šolo razredno uro in ob 8.05  začnejo s pohodom. V Pivki jami 

malica ali nekje na poti, nato povratek. 

 4.S in 4.H imajo pred šolo razredno uro in ob 8.25 začnejo s pohodom. Nekje na poti 

imajo malico. 

 SPREMLJEVALCI: so razredniki in profesorji športne vzgoje ter spremljevalci po 

potrebi.   

 

 ŠPORTNI DAN BO OB VSAKEM VREMENU. DIJAKI MORAJO BITI V PRIMERNI ŠPORTNI 

OPREMI IN OBUTVI!!!! 

 

 

 



 TOREK, 7.9.2021, RAZREDI :   

 

 1.A   ŠTAJNRAJH ROMANA 
 1.B   BAJEC CVETKA 

 
 1.S   KAFOL MATEJA 
 1.H   DROBNIČ ANTON 

 
 1.E   MAJDIČ ROK 
 1.F   REŽEK DARKO 

 

 

Razrede dijakov delimo v tri skupine: 

 1.A, 1.B skupaj,  

 1.S, 1.H skupaj, 

 1.E, 1.F skupaj.  

 

 

 ZBOR: 7. 30 pred šolo, kjer sledijo navodila IN PREVERJANJE PRISOTNOSTI 

 Pivka jama: 9.30 – 10.00     

 POVRATEK pred  ŠCPO: 12.00 – 12.30 

 Ob 7.45 - 1.A in 1.B v primerni medosebni razdalji začnejo s pohodom. Razredno uro 

imajo v Pivki jami. Prav tako imajo v Pivki jami malico in nato sledi povratek proti 

šoli. 

 1.H in 1.S imajo pred šolo razredno uro do 8.00  in ob 8.05  začnejo s pohodom. V 

Pivki jami ali nekje na poti malica, nato povratek. 

 1.E in 1.F imajo pred šolo razredno uro in ob 8.25 začnejo s pohodom. Nekje na poti 

sledi malica. 

 SPREMLJEVALCI: so razredniki in profesorji športne vzgoje ter spremljevalci po 

potrebi. 

 

 ŠPORTNI DAN BO OB VSAKEM VREMENU. DIJAKI MORAJO BITI V PRIMERNI ŠPORTNI 

OPREMI IN OBUTVI!!!! 

 

 

 



 SREDA, 8.9.2021, RAZREDI :  

 

 2.A   ŠKRLJ POČKAJ SONJA 
 2.B   HORVAT DANIJELA 

 
 3.A   REBEC HREŠČAK MATEJA 
 3.B   KLASINC MAGDALENA 

 
 4.A   KRISTAN EVA 
 4.B   ALEKSIĆ TSCH. JADRAN 

 

 

Razrede dijakov, delimo v tri skupine: 

 2.A, 2.B skupaj,  

 3.A, 3.B skupaj, 

 4.A, 4.B  skupaj. 

 

 

 ZBOR: 7. 30 pred šolo, kjer sledijo navodila IN PREVERJANJE PRISOTNOSTI 

 Pivka jama: 9.30 – 10.00     

 POVRATEK pred ŠCPO: 12.00 – 12.30 

 Ob 7.45 - 2.A, 2.B v primerni medosebni razdalji začnejo s pohodom. Razredno uro 

imajo v Pivki jami. Prav tako imajo v Pivki jami malico in nato sledi povratek proti 

šoli. 

 3.A in 3.B imajo pred šolo razredno uro  in 8.05  začnejo s pohodom. V Pivki jami ali 

nekje na poti je malica, nato povratek. 

 4.A in 4.B imata do odhoda, ki je ob 8.25 prav tako razredno uro. Nekje na poti sledi 

malica. 

 

 SPREMLJEVALCI: so razredniki in profesorji športne vzgoje ter spremljevalci po 

potrebi. 

 

 ŠPORTNI DAN BO OB VSAKEM VREMENU. DIJAKI MORAJO BITI V PRIMERNI ŠPORTNI 

OPREMI IN OBUTVI!!! 

 

 



 ČETRTEK, 9.9.2021  -  VSI RAZREDI IZ IL.B. 

 

 1.A IL.B.   KERIN ANDREJA 
 2.A IL.B.   SITAR DOLORES 
 1.R   ZBAČNIK VINKO 
 2.R   OBERSTAR MARJA 

 
 3.A IL.B.   JURCA ARIANA 
 4.A IL.B.   DEKLEVA BARBARA 
 3.R   AŽNIK TJAŠA 
 4.R   SIMČIČ MARTIN 

 

Razrede dijakov delimo v dve skupini: 

 1.A IL.B., 2.A IL.B., 1.R, 2.R skupaj,  

 3.A IL.B., 4.A IL.B., 3.R, 4.R skupaj. 

 

 

 Zbor: 8.00 pred šolo, kjer sledijo navodila IN PREVERJANJE PRISOTNOSTI. 

 Prva skupina začne s pohodom ob 8.15. Nekje na poti sledi lastna malica. 

 Druga skupina začne s pohodom ob 8.35. Nekje na poti sledi lastna malica.                          

 POVRATEK pred šolo: okrog 12.00 

 SPREMLJEVALCI: so razredniki in profesorji športne vzgoje ter spremljevalci po 

potrebi. 

 

 ŠPORTNI DAN BO OB VSAKEM VREMENU. DIJAKI MORAJO BITI V PRIMERNI ŠPORTNI 

OPREMI IN OBUTVI!!! 

POTEK IN NAVODILA V ZVEZI Z VARNOSTNIMI PRIPOROČILI: 

- Po urejenih cestnih površinah mimo … 

- Malica iz nahrbtnika, za vse razrede, je na točki, kjer bo postanek.  

- Vse plastenke, papirčke in ostale smeti, dijaki odnesejo s seboj nazaj domov. 

VARNOSTNA NAVODILA:  

- vseskozi vzdržujemo razdaljo 2m, 

- po glavni cesti hodimo v koloni, 

- smo v športni opremi in obutvi, 

- prepovedan je alkohol in cigareti ter vse ostale opojne substance, 

- prepovedana je vožnja z avtomobili, motorji, kolesi, 

- pohod začnemo in končamo pred šolo.                                                                AKTIV ŠVZ 


