
   
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 
ZIMSKI ŠPORTNI DAN ZA 6., 8. IN 9. RAZRED 
 
Šola bo organizirala zimski športni dan za učence 6., 8. in 9. razreda v mesecu februarju 2020. Točen 
datum bomo določili naknadno, saj je odvisen od snežnih razmer, in vas še pravočasno obvestili.  
 
SMUČANJE na smučišču Piancavallo http://www.promotur.org/Montagna-neve/Piancavallo/Infoneve 

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

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

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

- cena vstopnine s svojo opremo 3,66 € (plačilo po položnici), 
- cena vstopnine in najem drsalk 8,54 € (plačilo po položnici), 
- okvirna cena avtobusnega prevoza 10,00 € (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 ob 16. ur i. 
Malico učenci prevzamejo v jedilnici, kosila ni.  
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 ob 13.30 uri. Malico učenci 
prevzamejo v jedilnici, za odjavo od kosila poskrbijo starši.  
 

Prijavnico vrnete učitelju športa, najkasneje do 24. 1. 2020.  
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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: ____________________________ 

 
Osnovna šola Frana Erjavca Nova Gorica 

Kidričeva ulica 36, 5000 Nova Gorica 

 
ZIMSKI ŠPORTNI DAN ZA 6., 8. IN 9. RAZRED – zavarovanje tujina (dodatna ponudba) 
 
Šola bo organizirala zimski športni dan za učence 6., 8. in 9. razreda v mesecu februarju 2020 
smučanje in drsanje v tujini – Piancavallo, Italija.   
 
Da bi bil športni dan brez skrbi, priporočamo sklenitev zavarovanja za tujino.   
Šola lahko uredi skupinsko zavarovanje pri Generali zavarovalnica d.d. – zdravstveno zavarovanje na 
potovanjih v tujini z asistenco (zavarovalna vsota 25.000,00 Eur), za skupino nad 10 je strošek za 
enega učenca 3,21 €. Strošek zavarovanja bo obračunan na položnici. Zavarovalnici bomo 
posredovali naslednje osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva.  
 
Staršem, ki imate že imate urejeno (in veljavno) turistično zavarovanje z asistenco v tujini za vaše 
otroke oziroma družino, ni potrebno izpolnjevati soglasja.  
 
Sklenitev zavarovanja je prostovoljno in neobvezno. Šola bo z zavarovalnico sklenila zavarovalno 
polico, po sklenitvi zavarovalne police (vsaj en dan pred odhodom), sprememba soglasja ni več 
mogoče oziroma odsotnost na športnem dnevu ne zadrži obveznosti plačila stroška zavarovanja z 
vaše strani.  
 
Informativne ponudbe (Zavarovalnica Triglav d.d. in Generali zavarovalnica d.d. – združena z Adriatic Slovenica d.d.) za izbiro 
najugodnejšega ponudnika glede na iste pogoje zavarovanja, so na voljo v tajništvu šole.  

 
Soglasje vrnete učitelju športa, najkasneje do 24. 1. 2020.   
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SOGLASJE ZA SKENITEV TURISTIČNEGA ZAVAROVANJA 
 
Ime in priimek: ___________________________________ 
Razred: _________________________________________ 
 
Ime in priimek starša ali skrbnika (tiskano):_______________________________________________ 
 

Spodaj podpisani soglašam, da se mojega otroka zavaruje pri skupinskem zavarovanju pri Generali 
zavarovalnica d.d. in posreduje potrebne osebne podatke.  
 
Podpis starša ali skrbnika: ____________________________ 

http://www.promotur.org/Montagna-neve/Piancavallo/Infoneve
http://piancavallo1265.com/impianti-sportivi/palaghiaccio-piancavallo/
http://www.hribi.net/gora/skabrijel/26/849

