
Zimski
športni
vikend

18-19. 12. 2021



Sobota, 18 in nedelja, 19. 12. 2021,
dnevno od 9.00 do 12.00 ure

in 12.15 do 15.15 (dva razpoložljiva termina)

Smučanje



Izvajalec programa
Zavod Gibalnica Hop Hop / Kontaktna oseba: Rok Stegne: 031 221 413

Lokacija izvedbe
Mariborsko Pohorje

Zbirno mesto: ploščad pred spodnjo postajo Pohorske Vzpenjače (pred blagajnami)

Opis programa
Tečaj je primer za otroke od petega leta starosti, naši izkušeni učitelji bodo otrokom na 

varen, prijeten in igriv način predstavili osnove smučanja. Tisti otroci, ki že imajo osnovno 

znanje, pa se bodo učili zahtevnejših veščin: 

• osnovno vijuganje, 

• vijuganje v ozkem in širokem hodniku, 

• smučanje na eni smučki, smučanje nazaj in podobno.

V posamezni skupini bo po šest otrok, informacijo o tem, v kateri termin bo razvrščen 

vaš otrok, vam pošljemo naknadno. Otroke bomo prevzeli na ploščadi pred vhodom v 

vzpenjačo, po končanem tečaju jih na ploščadi tudi prevzamete.

Prijave 
Obvezne prijave na: info@gibalnicahophop, do srede 15.12.2021

Max. št. prijav: 24 otrok na termin / skupaj 48 otrok

Prispevek udeleženca 
Cena tečaja ne vključuje smučarske vozovnice in najema opreme. Otroci potrebujejo 

smučarske čevlje, smuči, smučarske palice (začetniki smučajo brez) in čelado.



Nedelja, 19. 12. 2021
od 9.30 do 12.00 ure

Tek na smučeh 



Izvajalec programa
Športno društvo NLP / Kontaktna oseba: Renato Kolmanko: 041 644 932

Lokacija izvedbe
Smučišče Areh – tekaške proge

Zbirno mesto: Izposoja opreme (blagajna smučišče Areh)

Opis programa
• Predstavitev teka na smučeh in uvodni koraki

• Strokovno vodenje 

• Izposoja opreme in uporaba poligona za tek na smučeh

Prijave 
Obvezne prijave na: areh.turizem@gmail.com, do srede 15.12.2021

Max. št. prijav: ni omejitev

Prispevek udeleženca 
10,00 eur / plačilo na lokaciji pred izvedbo programa



Sobota, 18. 12. 2021
od 9.00 do 15.00 ure

Planinski pohod



Izvajalec programa
Planinsko društvo Železničar Maribor / Kontaktna oseba: Danilo Hrastnik: 041 947 118

Lokacija izvedbe
Kamnica

Zbirno mesto: Parkirišče pri pošti

Opis programa
• Voden planinski pohod iz Kamnice mimo Hudičevih skal proti Urbanu, ter povratek čez 

Lucijin breg v Kamnico

• Orientacija in planinski vozli

Prijave 
Obvezne prijave na: danilo.hrastnik@gmail.com, do srede 15.12.2021

Max. št. prijav: ni omejitev

Prispevek udeleženca 
Ni potrebnih prispevkov.



Sobota, 18. 12. 2021 

od 10h do 11.30h in 12h do 13.30h

Nedelja, 19. 12. 2021 

od 10h do 11.30h in 12h do 13.30h

Plavanje



Izvajalec programa
ŠPORT MARIBOR d.o.o. / Kontaktna oseba: Miloš Stevanovič: 031 621 312

Lokacija izvedbe
Kopališče Pristan

Opis programa
Rekreativno plavanje, zabava v vodi, druženje!

Prijave 
Obvezne prijave na: milos.stevanovic@somb.si, do srede 15.12.2021

Max. št. prijav: ni omejitev

Prispevek udeleženca 
Vstopnine ni!



Drsanje

Sobota, 18. 12. 2021 
od 16.00h do 17.30h
Nedelja, 19. 12. 2021 

od 09.00h do 10.30h in 16.30h do 18.00h



Izvajalec programa
ŠPORT MARIBOR d.o.o. / Kontaktna oseba: Gordan Prelič: 041 685 583

Lokacija izvedbe
Ledna dvorana

Opis programa
Rekreativno drsanje!

Prijave 
Obvezne prijave na: drsalisce.blagajna@somb.si, do srede 15.12.2021

Max. št. prijav: 400

Prispevek udeleženca 
Vstopnine ni! Izposoja drsalk: 2,7 €



www.szm.si




