
AKTIVNE ZIMSKE 
POČITNICE 2020
Športna zveza Slovenj Gradec skupaj s športnimi 
društvi vabi vse šolske otroke Mestne občine 
Slovenj Gradec, da se priključijo različnim športnim 
aktivnostim. Večina programov je brezplačnih. 
Za podrobnejše informacije se lahko obrnete na izvajalca programa.

SKUPNE ŠPORTNE AKTIVNOSTI – 
ŠPORTNA DVORANA SLOVENJ GRADEC
Kdaj: ponedeljek (24.2.), torek (25.2), sreda (26.2.) , četrtek ( 27.2.); od 9.00 do 12.00 ure
Sodelujoči: Atletski klub Slovenj Gradec, Rokometni klub 2011, Judo klub Slovenj 
Gradec, Strelsko društvo Slovenj Gradec, MOCIS, Plezalni klub Slovenj Gradec, 
Odbojkarski Slovenj Gradec
Vsebina: rokomet, judo, strelstvo, plezanje, atletika, nogomet, osnovna motorika, 
kondicijsko treniranje, košarka, boj med dvema ognjema, motorični poligon, floorball
Kdo: vsi otroci v MO Slovenj Gradec od 6. leta – 14. leta starosti 
Informacije: info@sportnazvezasg.si, 02 88 38 180

VESELE ZDRAVE URICE: GIBANJE ZA ZDRAV RAZVOJ OTROK
Datum: 24. 2. od 9.00 do 10.30, 26. 2. od 9.00 do 10.30, 28. 2. od 9.00 do 10.30
Kje: Športna dvorana Slovenj Gradec (*mala dvorana) 
Prijave in informacije: 070 523 038 (Nina Petkovšek, dipl. kin.) ali na kineziolog-ckz@zd-sg.si
Opis: Otroci bodo spoznali pomen vsakodnevne in raznovrstne telesne dejavnosti za 
zdravje, tehnike pravilnega sedenja, naučili se bodo pravilnih, zdravih vaj za hrbtenico 
in zdravo držo, se družili in sproščali. Manjkalo pa ne bo niti plesa in iger. Vsebine 
pripravljajo strokovne delavke Centra za krepitev zdravja. Udeležba je brezplačna.

SMUČANJE (od ponedeljka 24.2.2020 do petka 28.2. 2020)
Kje: Smučišče Kope
Odhod: Odhod avtobusa izpred osnovnih šol po naslednjem razporedu: Podgorje (8:15),  
Sele (8:30), Pameče (8:45), Slovenj Gradec – Druga osnovna šola (9:00), Šmartno (9:15)
Prihod (okvirno): Šmartno (15:00), Slovenj Gradec (15:10), Pameče (15:20), Sele 
(15:30), Podgorje (15:40)

Informacije: info@sportnazvezasg.si
Cena karte: 12,90 eur/dan (prevoz je od ponedeljka do petka brezplačen za otroke 
in njihove spremljevalce)
Pomembno: 

- Obvezne prijave na info@sportnazvezasg.si.
- V prijavo napišete dneve udeležbe, postajo odhoda avtobusa, ime in priimek 
otroka, ter vašo telefonsko številko. V primeru, da je otrok mlajši od 10 let, vas 
prosimo, da nam še napišete ime in priimek starša oz. njegovega spremljevalca.

- Smučarske karte boste dobili na smučišču.
- Poskrbljeno bo za spremstvo otrok nad 10. let. 
- Za spremstvu bodo poskrbeli smučarski učitelji iz šole smučanja in deskanja na 
snegu Nitro Kope.

- Otroci mlajši od 10. let se lahko smučanja udeležijo samo v spremstvu starša ali  
odrasle osebe, ki jih lahko spremljajo tudi na avtobusu.

- Otroci, ki so stari nad 12 let in želijo smučati brez spremstva morajo na Športno 
zvezo Slovenj Gradec posredovati podpisano privolitev starša oz. skrbnika.

PLAVANJE (od ponedeljka 24.2. 2020 do petka 28.2.2020)
Obvezne prijave preko elektronske pošte na info@sportnazvezasg.si.
Pri prijavi napišite postajo odhoda avtobusa, ime in priimek otroka, njegovo starost, dneve 
udeležbe, ter vašo telefonsko številko. V primeru, da je otrok mlajši od 10 let, vas prosimo, 
da nam še napišete ime in priimek starša oz. njegovega spremljevalca.
Kje: Terme Topolšica
Odhod: Odhod avtobusa izpred osnovnih šol po naslednjem razporedu: Podgorje 
(8:15), Sele (8:30), Pameče (8:45), Slovenj Gradec – Druga OŠ (9:00), Šmartno (9:15)
Prihod: Ob 14:00 uri na avtobusni postaji pred Drugo OŠ Slovenj Gradec
Cena: 7 eur/dan (prevoz od ponedeljka do petka je brezplačen)
Pomembno: Otroci do 10 let se lahko plavanja udeležijo samo v spremstvu staršev. Za 
otroke nad 10 let bo poskrbljeno za spremstvo s strani učiteljev plavanja.

OSTALE  ŠPORTNE  AKTIVNOSTI
Društvo: Šahovski klub Slovenj Gradec
Vsebina: Aktivno preživljanje šolskih počitnic s šahom
Kje: Celjska cesta 22 (nasproti Tuš marketa- bivši MKC-Colatio b.).
Kdaj: od ponedeljka, dne 24.02.2020, do petka, dne 28.2.2020
Ura: od 16. ure do 17.30 ure, 1. in 2. triada, od 17.30 ure do 19. ure, zadnja triada.
Kontakt: Gregor 040 846 718 ali sahk.sg@gmail.com (*pokličite po 16. uri)
Informacije: Zaradi organizacije aktivnosti je potrebna predhodna prijava.

Društvo: Športno društvo Sele-Vrhe
Vsebina: Vabimo vas, da se nam vaši otroci pridružijo pri spoznavanju športa 
badmintona. Aktivnost je brezplačna. Prijave so obvezne.
Kje: Gimnazija Slovenj Gradec
Kdaj: 24. 2. 2020
Informacije (telefon in elektronski naslov): 040 205 118 – Boštjan ali badminton@sele-vrhe.si
Društvo: Konjeniški klub L&L
Vsebina (kratek opis): počitniško jahanje
Kje: Črneče
Kdaj: od 24. 2. do 28. 2. 2020 od 14.00 do 15.00
Informacije: jahanje je brezplačno, predhodna najava ni potrebna, Lidija (031302103)

Društvo: Kegljaški klub Slovenj Gradec
Vsebina: Kegljanje
Kje: Kegljišče Slovenj Gradec
Kdaj: Ponedeljek, torek, četrtek, petek (11.30 – 13.00 ure)
Informacije: 040 852 981, ivan.korosec1@gmail.com

Društvo: Tenis klub 96 Slovenj Gradec
Vsebina: Tenis
Kje: Tenis center Murko
Kdaj: Ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, sobota 
Informacije: 041 367 472, tenis.murko@gmail.com

Društvo: Športno društvo Pameče - Troblje
Vsebina: dvoranski nogomet
Kje: telovadnica Oš Pameče - Troblje
Kdaj: torek in četrtek (25.2. in 27.2.2020) med 15.30 in 17.00 uro.
Informacije: sd.pamece.troblje@gmail.com

ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC
Kopališka ulica 27, 2380 Slovenj Gradec
T: 02 8838180, E: info@sportnazvezasg.si, W: http://www.sportnazvezasg.si


