
                             Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše 
 Ruše, 11. 1. 2023 

O K R O Ž N I C A št. 53 
 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN – ČETRTEK, 19. 1. 2023 
 
V četrtek, 19. januarja 2023, bomo izvedli športni dan (OIV). 
Vsak dijak se mora udeležiti ene izmed navedenih dejavnosti.  
 
 
1. SMUČANJE OZ. DESKANJE NA SNEGU: Mariborsko Pohorje oz. Areh 
Cena smučarske karte je 22,00 EUR. 
Zbirališče: ob 8:30 uri na spodnji postaji vzpenjače  
 
 
2. PLAVANJE IN DRUGE VODNE AKTIVNOSTI: Športni park Ruše  
Vodi animator bazena. 
Cena: 3,30 EUR 
Zbirališče: ob 8:30 uri na recepciji bazena 
 
 
3. FITNES: Športni park Ruše 
Vodi inštruktor fitnesa.               
Cena: 3,20 EUR 
Zbirališče: ob 8.30 uri v fitnesu (obvezna brisača)   
 
 
4. POHOD: Vinska pot Ruše 
Zbirališče: ob 8:30 uri pred šolo v primerni opremi 
 
  
5. GIMNASTIKA: Športna dvorana Ruše 
Vodi vaditelj gimnastike.              
Cena: 2,00 EUR 
Zbirališče: ob 8:30 uri v gimnastični dvorani 
 
 
6. DRSANJE: Ledna dvorana Maribor 
Cena: 2,50 EUR vstopnina + 2,30 EUR izposoja drsalk 
Zbirališče: ob 12:00 uri na drsališču 
 
 
7. NOGOMET: Športna dvorana Ruše 
Zbirališče: ob 8:30 uri v športni dvorani 
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Na posamezno športno aktivnost se prijavite do petka tako, da odčitate QR kodo v 
nadaljevanju in rešite anketo (uporabiti morate vaš šolski gmail naslov). 
 
Dijaki, ki se udeležite plačljivih aktivnosti denar prinesete na zbirališče in boste 
vstopnice, karte (smučanje, bazen, fitnes) kupili sami na blagajnah športnih 
objektov. 
 
Za vse aktivnosti je potrebna primerna športna oprema.  
 
Spremljevalci bodo dodatno določeni kasneje glede na število prijav na posamezno 
športno panogo. 
 
Dijaki, ki se ne bodo udeležili športnega dneva, ne bodo opravili obveznega dela 
OIV in ID, zato je udeležba za vse OBVEZNA. 
 
 

   
Pripravila:     Ravnatelj GSŠKF Ruše: 
Tina Šljivar, prof.    Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh 
 
            
 

 
 

 

Obveščeni: 
- vsi letniki preko eAsistenta 

- strokovni delavci GSŠKF Ruše preko eAsistenta 

- evidenca GSŠKF Ruše 


