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Sankaški klub Jesenice vabi vse učenke in učence osnovnih šol, 
ki  imajo veselje do sankanja, da se v času šolskih počitnic naučijo 
sankanja v naši interni – 20 urni sankaški šoli pod strokovnim vodstvom 
trenerjev kluba: 
 

S A N K A Š K A   Š O L A  -  2009 
V SANKANJU NA NARAVNIH PROGAH 

 
ki bo od:      PONEDELJKA, 16.02.2009 do PETKA, 20.02.2009 od 9.00 do 14.00 ure 

v Savskih jamah, Planina pod Golico  
 
Udeleženci sankaške šole se sankajo na lastno odgovornost. Klub in vodstvo šole ne 
odgovarjata za poškodbe udeležencev in tretjih oseb. Pričakujemo, da so učenci 
nezgodno zavarovani v šoli. 
Pričakujemo, da svoje navadne sanke prinesete s seboj. V kolikor jih nimate, boste 
prejeli klubske na samem tečaju. 
Z Jesenic je skupni odhod z avtobusom. Odhod avtobusa ( pri Čufarju ) v Planino pod 
Golico je ob 8.30 uri. Do sankaške proge v Savskih jamah je še 10 minut hoje. Cesta je 
normalno prevozna, parkirni prostor pred ciljem je urejen. Povratek na Jesenice je ob 
14 uri. 
Starostna meja na samem tečaju ni omejena, zato vabimo tudi ostale ljubitelje sankanja 
na prosto sankanje v Savske jame ! 
Koordinacija in informacije: Gaber ŠORN –Zavod za šport Jesenice, tel. 051 685 240, 
zsj.programi@siol.net 
 
Sankaški klub Jesenice 
P r e d s e d n i k 

Jani GREGORIČ l.r. 
 
 

P R I J A V N I C A  
 
IME IN PRIIMEK   ____________________________________________________ 
Datum rojstva  ____________________________ 
Naslov    ____________________________________________________ 
Telefon   ____________________________ 
Za vse mladoletne osebe morajo dati pismeno dovoljenje za udeležbo na sankaški šoli 
starši, kateri so tudi vabljeni prvi dan na začetek in predstavitev šole. 
IZPOLNIJO STARŠI: 
Ime in priimek:  (mati)________________________, (oče) _______________________ 
Podpis:  _____________________________           ______________________, 
Soglašam-va z udeležbo na sankaški šoli 2009 in pogoji sankanja. 
 
PRIJAVNICO ODDAJTE NA TAJNIŠTVU ŠOLE  do petka, 13.02.2009 !  


