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SPORTNI.DAN 
Ponudnik organiziranih športnih dni 

od A do ž že 26 let 

Ponujamo aktivnosti na 
enajstih različnih lokacijah 

v Ljubljani skupaj z 
avtobusnim prevozom. 







1 Vodno mesto Atlantis 
Plavanje v Atlantisu je lahko vodeno s strani naših vaditeljev 

ali prosti, kjer šolarji sami izirajo med dejavnostmi. 

Na voljo imamo tudi potapljanje v popolni potapljaški opremi 
in kot dodatek k tej ponudbi so na voljo tudi podvodni scooterji. 
Program poteka pod vodstvom licenciranih potapljačev. 

120minut 9€ 240minut 12,10€ 
Prosto: 5,90€ Prosto: 7,20€ 

*120 minut - avt. prev. LJ 11€ (vodeno), 8€ (prosto)

*120 minut - avt. prev. do 30km 12€ (vodeno), 9€ (prosto)

*240 minut - avt. prev. LJ 14€ (vodeno), 9€ (prosto)

*240 minut - avt. prev. do 30km 15€ (vodeno), 10€ (prosto)

*potapljanje s kisikovo jeklenko +5€ / +1€ (scooter)

*cena z avtobusnim prevozom velja pri minimalnem

številu 40 šolarjev na en avtobus.
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1 Plezanje Bolder Scena 
Največja balvanska plezalna stena z ločeno plezalno igralnico, 

labirintom. Ponujamo balvansko plezanje in hitrostno plezanje. 

Na željo lahko vključimo tudi jogo ali mini jogo za mlajše, pi
lates, aerial vadbo, funkcionalno vadbo in opičji poligon za najmla
jše. Program poteka pod strokovnim vodstvom vaditeljev. 

Skupaj je istočasno lahko aktivnih od 40 do 80 šolarjev. 

150 - 180 minut 11 € 
*z avtobusnim prevozom LJ 13€

*z avtobusnim prevozom do 30km 14€

*cena z avtobusnim prevozom velja pri minimalnem

številu 40 šolarjev na en avtobus.
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1 Plezalni center Lj 
Velika dvorana je visoka 17 metrov in ima več kot 100 smeri 

težavnosti od 4a do Se. Mala dvorana je visoka 11 metrov in ima 
okoli 50 smeri od 4a do 7a. Balvanska dvorana je visoka 4,5 metra 
in ima različne naklone in oblike. 

Program poteka pod strokovnim vodstvom vaditeljev. Skupaj je 
lahko istočasno aktivnih do 100 šolarjev. 

90minut 14€ 150 minut 16€ 
*z avtobusnim prevozom LJ (150 min) 18€

*z avtobusnim prevozom do 30km (150 min) 19€

*cena z avtobusnim prevozom velja pri minimalnem
številu 40 šolarjev na en avtobus.
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Organiziramo tudi 
avtobusni prevoz od 
šole in nazaj. 

1 Unlock Ljubljana 
Igra Unlock Ljubljana poteka po starem mestnem jedru Ljublja

na. Šolarji dobijo večkrat zakljenjeno knjigo, s pomočjo katere rešu
jejo uganke in postopoma razkrivajo pot med zgodovinsko in ar
hitekturno pomembnimi mestimi znamenitostmi, do končne 
rešitve. Šolarji so razdeljeni v več skupin. Program nadzorujejo naši 
vaditelji. Skupaj je lahko istočasno aktivnih do 10 šolarjev. 

60- 90 minut 12€
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