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Spoštovani gospod ravnatelj in profesor – športni pedagog 

 

POHORJE in ostali športni objekti nudijo enkratne možnosti, da skupaj z nami za Vaše učence oz. dijake organizirate zanimiv 
športni dan. Nudimo Vam pomoč pri izvedbi športnega dne od priprave, izvajanja aktivnosti do zanimivega zaključka. 
 

SMUČANJE ali DESKANJE na smučiščih MARIBORSKEGA POHORJA 
 43 kilometrov smučarskih prog in 20 žičniških naprav 

 

smučanje ponedeljek-petek sobota-nedelja nočna smuka 
  osnovna šola  15 € 19 € 15 € 

srednja šola 22 € 28 € 22 € 
fakulteta 26 € 33 € 26 € 

 

 ena karta gratis pri skupini nad 12 oseb 
SANKANJE:  

 ZGORNJA POSTAJA POHORSKE VZPENJAČE: 
~ povratna karta za gondolo- osnovna šola: 3€, srednja šola: 4€, odrasli spremljevalec: 6€, 
~ povratna karta za gondolo in uporaba traku: učenci: ___€, dijaki: ___€, 
~ uporaba traku na sankališču ___€, 
~ sankanje na sankališču pri Bellevue-ju in Arehu (možnost izposoje sank in čelad). 

 TEK NA SMUČEH na AREHU: 
~ uporaba tekaškega poligona: 2€ 
~ izposoja tekaške opreme: 10€, izposoja smučarske opreme: 15€, izposoja sani: 5€ 
~ učitelj smučanja na športnem dnevu: 25€ 
~ malica za učence na športnem dnevu: 5€ 

 

SMUČANJE ali DESKANJE na smučiščih KOP – SLOVENJGRAŠKEGA POHORJA 
 smučarski tereni na višini od 1010m nadmorske višine, šest vlečnic in dve štirisedežnici, 8km smučarskih prog 

osnovna in srednja šola  
ponedeljek-petek SUPER PONUDBA: smučanje + malica:  19,90 € 
ponedeljek-petek smučanje brez malice: 14,90 € 

                                                                                              

 en paket gratis pri skupini nad 21 otrok 
 

SMUČANJE ali DESKANJE na smučiščih ROGLE 
 smučarski tereni na 1517m nadmorske višine   
 smučanje ob 13  sedežnicah in vlečnicah  
     

smučanje ponedeljek-petek 

osnovna šola  16€ 
srednja šola 17,50€ 

 

   Kavcija za čip znaša 3€. VSAKA 12 karta GRATIS. Ponudba ne velja v času poćitnic in praznikov.  
 Izposoja smučarske opreme za otroke 12€ na osebo 
  FUN PARK ROGLA – največji snežni park za deskanje v Sloveniji 

 

DODATNA PONUDBA ROGLA – CENE NAKNADNO:  
 TEK NA SMUČEH na tekaškem poligonu: uporaba poligona brezplačno, izposoja tekaške opreme za otroke 10€ na 

osebo 
 KRPLJANJE-pohod po snežni idili Rogle: Izposoja + vodnik do 2 uri (skupina 15 do 30 oseb): 10,50€ na osebo. 

Izposoja + vodnik do 4 ure (skupina 15 do 30 oseb): 17,50€ na osebo. Samo izposoja krpelj 4 ure 4,20€ in cel dan 
6,30€. 

 
 zimsko-letno SANKALIŠČE ZLODEJEVO 

 1 vožnja 3 vožnje 
osnovna šola  5,50€ 11,50€ 
srednja šola  6,50€ 13,50€ 

 

 ena karta gratis pri skupini nad 20 oseb. 
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Na ROGLI: POT MED KROŠNJAMI  
– enkratni razgledi z Rogle, cena vstopnice za OŠ  in SŠ ___€ (za 2021) in ___€ (za 2022).  
- vsaka 16 karta gratis. 

 
 

KOPANJE v ZREČAH 
 kopanje v bazenu ( 3 ure) 

             cena za osnovnošolce: 6€,  
             cena za srednješolce 5,50€. 

 Cena velja med tednom za skupine najmanj 20 oseb. Med vikendom, prazniki in počitnicami, veljajo individualne 
cene -10% popusta. 

 

 

SMUČANJE, DESKANJE ali SANKANJE na smučiščih RTC TRIJE KRALJI–SLOVENSKOBISTRIŠKEGA 
POHORJA 

urejena štiri smučišča ob dveh vlečnicah 
 

osnovna šola smučanje smučanje z malico samo malica 
ponedeljek-petek 10€ 13,50€ 5€ 
sobota-nedelja 13,50€ 16€  5,50€ 

 

srednja šola smučanje smučanje z malico samo malica 
ponedeljek-petek 11,50€ 17€  5,50€ 
sobota-nedelja 14,50€ 19€ 6€ 

 

  1 karta gratis pri skupini nad 15 oseb 
  SANKALIŠČE: uporaba sankališča do 50 oseb 30€ 
  možnost koriščenja BOWLINGA. 

 
SMUČANJE ali DESKANJE na CELJSKI KOČI 
          urejena tri smučišča na dveh posodobljenih vlečnicah 

 smučanje 
osnovna šola € 
srednja šola € 

  Dodatno: čaj na zajemalko 1€ po osebi. 
 

SMUČANJE ali DESKANJE na GOLTEH 
          več kot 12km urejenih smučarskih prog s 5 žičniškimi napravami 

  pon - pet 
osnovna šola 15€ 
srednja šola 18€ 
povratna vožnja z nihalko 19€ 

 SANKANJE na progi Morava BREZPLAČNO. 

 
ŠPORTNI DAN  v  ŠPORTNIH OBJEKTIH V CELJU   

PONUDBA ŠE SLEDI! 

 
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI- smučarske karte 

 

na MARIBORSKEM POHORJU 
 

 osnovna šola srednja šola VŠ, fakultete 
3 dnevna karta (pon-pet) 43 € 64€ 76 € 
4 dnevna karta(pon-pet) 56 € 83 € 99 € 
5 dnevna karta(pon-pet) 62 € 101 € 119 € 

na 12 oseb 1 karta gratis 
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DRSANJE -  LEDNA DVORANI TABOR - ob zvokih glasbe  – 1,5 ure 
 kapaciteta drsališča je 300 drsalcev v enem terminu, izposoja preko 500 parov drsalk raznih velikosti 
       za osnovnošolce in srednješolce enotna cena 2,50€, izposoja drsalk  2,30€. 
 Termini drsanja: od 8.00 – 9.30 ure, od 10.00 – 11.30 ure in od 12. – 13.30 ure. 

 

NOVO: DRSANJE -  ŠPORTNI PARK RUŠE  - montažno drsališče na prostem 
Uporaba drsališča do 15.1.2023 
 za osnovnošolce in srednješolce enotna cena 2€, izposoja drsalk  1€. 

 

 

PLAVANJE -  KOPALIŠČE PRISTAN – za 1,5 ure koriščenja 
 v bazenih kopališča PRISTAN (olimpijski bazen) 
 za osnovnošolce in srednješolce enotna cena 3,20€ na osebo 

 

PLAVANJE in KEGLJANJE -  KOPALIŠČE ŠPORTNEGA PARKA RUŠE – med 9. in 13. uro 

              P – plavanje, A – animacija, K - kegljanje 
 

za koriščenje do 3 ur 

  plavanje kegljanje    fitnes    animacija 

osnovna šola in srednja šola 3,30€ 2,50€ 3,20€ 4€ 

 

FITNES – FITNESS STUDIO FORMA  - za 1,5 ure koriščenja (OŠ od 7. do 9. razreda in SŠ)  
 predstavitev zakaj, kako in koliko vaditi v fitnesu in vadba pod strokovnim vodstvom na orodjih TEHNOGYM 
 vadba AEROBIKE in PILATESA pod strokovnim vodstvom  
 možnost kombinacije za skupino nad 30 učencev ( fitnes in aerobika), cena 4€ 

 

BOWLING – Bowling center STRIKE– 16 vrhunsko opremljenih stez 

 
PONUDBA 1 2 uri bowlinga, izposoja čevljev 5€ na osebo 
PONUDBA 2 1 ura bowlinga, izposoja čevljev 4€ na osebo 

 

 na željo in ob predhodni najavi se lahko IZVEDE TEKMOVANJE z rezultati 

 
DRAŠ CENTER  

 igrišče za nogomet na umetni travi, štiri igrišča za badminton ali dva igrišča za odbojko-košarko 
 1 ura koriščenja nogometnega igrišča __ € 
 1 ura koriščenja igrišč za badminton __ € 
 1 ura koriščenja igrišč za odbojko ali košarko __ € 
 koriščenje fitnesa __€ na osebo. 

 

NOVO: WOOP PARK MARIBOR – 13 RAZLIČNIH POSTAJ S TRAMPOLINI IN SOBE 
POBEGA 

Za izvedbo športnega dneva v WOOP parku bo potrebno izpolniti POTRDILO O SEZNANITVI UDELEŽENCEV Z IZJAVO O 
ODGOVORNOSTI, ki jo bomo poslali ob pošiljanju NAPOTNIC. 

 WOOP MARIBOR: 
Zabava v zraku – trampolin park voden z animatorjem. 2 ali 3 urni program z izobraževanjem in zabavo. Maksimalno 

število: 60. Cena programa 2h: 12€/osebo. Cena programa 3h: 15€/ osebo. Program vsebuje: skakanje v parku, 
nogavičke, organizacija programa, animator. Potek obeh programov ( dvourni v skrajšani obliki): 
~ prihod udeležencev in ogled filma o trampolinanju – izobraževalni del, 
~ ogled varnostnega videa, 
~ razdelitev udeležencev v skupine, odhod na postaje z animatorjem, predstavitev postaje in izziv, 
~ po kratki pavzi prosto skakanje v parku – po presoji animatorja. 

WOOP MURSKA SOBOTA: - program za osnovne šole od 3. razreda dalje in srednje šole 
WOOP izzivi – trampolin park voden z animatorjem. Program traja 2h30min – 3h. Kar 20 različnih izzivov. Maksimalno 

število: 90. Cena 12€/osebo. Program zajema: 90min woop izzivov, potrebno opremo, spremljevalni program, 
organizacija programa, animator. 

WOOP izzivi + laser tag – trampolin park voden z animatorjem. Program traja 3h – 3h15min. Kar 20 različnih izzivov in 
igra laser tag (paintball brez metkov, z laserjem) Maksimalno število: 90. Cena 14€/osebo. Program zajema: 90min woop 
izzivov, Laser tag igro (10min), potrebno opremo, spremljevalni program, organizacija programa, animator. 
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OSTALE USLUGE: 
 možna izposoja zimske športne opreme po cenikih izposojevalnic v smučarskih centrih 
 možna izposoja SMUČARSKE ČELADE za otroke ob predhodni rezervaciji 
 ugodna izposoja POKOV in TRIDEM SMUČI za dodatne aktivnosti na snegu 
 ostalo po vaših željah in dogovoru 

 
 

 
UGODNI PREVOZI ZA ŠOLSKO MLADINO – TAJHMNAN TOURS Maribor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Pri izvajanju aktivnosti ob športnem dnevu nosijo vso odgovornost spremljajoči učitelji. 
Vsi uporabniki morajo upoštevati PRAVILA upravljavca športnih objektov in naprav. 
Upravljavci športnih objektov si pridržujejo pravico do spremembe cen. 

 

 
V kolikor ste zainteresirani za našo pomoč pri izvedbi kvalitetnega športnega dne Vas prosimo, da nas pokličete na 
GSM  041 775 175, najavite po E-pošti ali izpolnite obrazec na strani: www.mopa.si, da bomo lahko skupaj 
pripravili za Vašo in našo mladino zanimiv, pester in aktiven dan. 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Usluge Agencije MOPA so BREZPLAČNE! 
 

S spoštovanjem!                                                                                           Bračičeva  ulica 1, 2314 Zg.Polskava,  
Direktor:                                                                                                          E-mail: info@mopa.si , www.mopa.si 
Branka ŠUŠTERŠIČ                                                                                                   Fax: 02 80 36 847                                                                                                           
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OBRAZEC ZA PRIJAVO ZIMSKEGA ŠPORTNEGA DNEVA 

 
 

Izpolnite obrazec, da vam lahko rezerviramo športne naprave in objekte 
 
Šola:__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Datum športnega dne:_____________________ 
 
Vodja športnega dne:_______________________________________, gsm:__________________________________________________ 
 
 e-naslov:_______________________________________ 
 
AKTIVNOSTI: 
 
SMUČANJE: 
 
Smučišče:______________________________________, predvideno število koristnikov:______ 
 
DRSANJE: 
 
Dvorana:__________________________ ura:_________, predvideno število koristnikov:______ 
 
PLAVANJE: 
 
Bazen:____________________________ ura:_________, predvideno število koristnikov:______ 
 
FITNES: 
 
Objekt:____________________________ ura:_________, predvideno število koristnikov:______ 
 
DVORANA DRAŠ: 
 
Dvorana:___________________________ ura:_________, predvideno število koristnikov:______ 
 
BOWLING: 
 
Objekt:____________________________ ura:_________, predvideno število koristnikov:______ 
 
WOOP PARK ( MARIBOR, MURSKA SOBOTA: 
 
Objekt:____________________________ ura:_________, predvideno število koristnikov:______ 
 
 
DRUGO: 
 
1. ________________________________ ura:_________, predvideno število koristnikov:______ 

 
 
2. ________________________________ ura:_________, predvideno število koristnikov:______ 

 
 
3. ________________________________ ura:_________, predvideno število koristnikov:______ 

 
 
Po prejetih podatkih bomo rezervirali športne objekte in naprave, ter vam potrdili zahtevane termine. 
Pred športnim dnevom bomo dostavili našo NAPOTNICO. 
Po izvedbi športnega dne bomo na šolo dostavili račun po dejanskem številu koristnikov objektov in naprav. 
                               
                                                                          Usluge Agencije MOPA so BREZPLAČNE! 
 
Izpolnjen OBRAZEC pošljite po e-pošti: info@mopa.si . 
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