
Spoštovane dijakinje in dijaki! 

 

 

 

V četrtek, 30. 5. 2019, bomo izvedli ŠPORTNI DAN – ŠPORTNE IGRE. 

Športni dan je obvezen za vse dijake, tudi tiste, ki imajo celoletno opravičilo pri 

športni vzgoji. Dijaki, ki se iz kakršnega koli opravičljivega razloga športnega 

dne ne bodo udeležili (npr. bolezni), bodo imeli v mesecu juniju organiziran 

nadomestni športni dan. 

 

Razredi se boste med seboj pomerili v odbojki (dijakinje), nogometu in košarki 

3x3 (dijaki), vlečenju vrvi in teku na Kalvarijo (mešane ekipe). V razredu se 

dogovorite, kdo bo tekmoval v posamezni disciplini in določite vodjo vsake 

ekipe.  

 

Zbor za vse razrede je ob 7.45 pri športni dvorani Lukna, kjer boste opravili 

evidentiranje prisotnosti. 

Prijava ekip (prijavo opravi vodja ekipe) za posamezne discipline je do 8.10 na 

sledečih lokacijah: 

 

ODBOJKA – športna dvorana Lukna pri ge. POLONI RAJHER 

NOGOMET – nogometno igrišče PARTIZAN pri g. MARKU JANŽIČU 

KOŠARKA – košarkaško igrišče PARTIZAN pri g. ANDREJU FRASU 

VLEČENJE VRVI   

KALVARIJA     počakate na platoju pred LUKNO na nadaljnja navodila 

OPRAVIČENI DIJAKI       NADA POCRNJIĆ, BARBARA G. KOROŠEC, PRIMOŽ MESAREC 

 

Športni dan se bo zaključil z razglasitvijo najboljšega razreda ob 12.30 v Lukni. 

 

Šola bo na dan športnega dneva zaprta, tako da športno opremo, ki ji shranjujete 

v šolskih omaric vzemite dan prej. 

 

Aktiv ŠVZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Spoštovane dijakinje in dijaki! 

 

 

Zaradi slabega vremena smo spremenili potek športnega dneva. 

 

Športni dan bo potekal v športni dvorani Lukna po sledečem razporedu: 

 

 Dijaki vseh letnikov, ki sodeluejte na košarki 3x3 se zberete ob  7.30 pred Lukno. 

 

 Dijaki 1. letnikov in dijaki 2. letnikov, prijavljeni za nogomet, se zberete ob 7. 30 v 

Lukni.  

 

1. letniki zasedete vzhodno tribuno in počakate na nadaljnja navodila ter opravite 

evidentiranje prisotnosti.  

 

 Dijakinje 2. letnikov se zberete ob 8.00 v Lukni.  

 

2. letniki zasedete zahodno tribuno in počakate na nadaljnja navodila ter opravite 

evidentiranje prisotnosti. 

 
 Dijaki 3.  letnikov se zberete ob 10.00 v Lukni.  

 

 


