
Pustolovski park 6. 
Postojna 
     (45 + 3)    

 

1. BUS =  6.a + 6.b + 6.e + 3x 6.c   
 
8.00 zbor pred šolo 
8.10 odhod z Vrhnike  
8.40  prihod v Postojno ter voden pohod 
do parka (30 min)  
9.10    prihod na prizorišče aktivnosti + MALICA 
9.25 priprava na aktivnost 
9.40 začetek aktivnosti 
12.40  konec aktivnosti 
12.55  odhod domov 
13.25  prihod na Vrhniko + KOSILO 
 
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Primož Trček 

2 Mojca Fefer 

3 Majda F. Gregorčič 

Rez. Urška Petrič 

 
KJE SE NAHAJAJO – navodilo za šoferja:  
Prihod v Postojno: mimo porodnišnice, nato v križišču levo – pred hotelom Kras vas 
pričaka vodič. 
Odhod domov: parkirišče Postojnske jame 
 

Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, otroke 

napotiti na avtobus, PREVERITI IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK NA AVTOBUSU, 
skrbeti upoštevanje vseh pravil na avtobusu, dostopna prisotnost na prizorišču 
aktivnost, varstvo morebitno izključenih otrok, kdor želi je lahko aktiven. 
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 
 

Vodja aktivnosti: Jaka (040 567 046) 
 

Vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 

predpisana športna 
oprema: športna obutev 
in obleka  
(čevlji in »kavbojke« niso 
športna oprema) 



Pustolovski park 6. 
Postojna 
     (27 + 2)    

 
 

2. BUS =  6.c + 6.d   
 
8.00 zbor pred šolo 
8.10 odhod z Vrhnike  
8.40  prihod v Postojno ter voden pohod do parka (30 min)  
9.10    prihod na prizorišče aktivnosti + MALICA 
9.25 priprava na aktivnost 
9.40 začetek aktivnosti 
12.40  konec aktivnosti 
12.55  odhod domov 
13.25  prihod na Vrhniko + KOSILO 
 
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Maja Rozman 

2 Mateja Kalič 

Rez. Urška Petrič 

 
KJE SE NAHAJAJO – navodilo za šoferja:  
Prihod v Postojno: mimo porodnišnice, nato v križišču levo – pred hotelom Kras vas 
pričaka vodič. 
Odhod domov: parkirišče Postojnske jame 
 

Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, otroke 

napotiti na avtobus, PREVERITI IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK NA AVTOBUSU, 
skrbeti upoštevanje vseh pravil na avtobusu, dostopna prisotnost na prizorišču 
aktivnost, varstvo morebitno izključenih otrok, kdor želi je lahko aktiven. 
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 
 

Vodja aktivnosti: Jaka (040 567 046) 
 

Vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 

predpisana športna 
oprema: športna obutev 
in obleka  
(čevlji in »kavbojke« niso 
športna oprema) 



Pustolovski park 6. 
GEOSS 
     (45 + 3)    

 

1. BUS =  5x7.c + 7.d + 8.r    
 
6.50 zbor pred šolo 
7.00 odhod z Vrhnike  
8.00  prihod na prizorišče aktivnosti + 
MALICA 
8.15 priprava na aktivnost 
8.30 začetek aktivnosti 
12.15  konec aktivnosti 
12.30  odhod domov 
13.30  prihod na Vrhniko + KOSILO 
 
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Saša Huber 

2 Barbara Premec 

3 Ana Bregar 

Rez. Simon Gerdina 

 
KJE SE NAHAJAJO – navodilo za šoferja in vodjo:  
Vače - 2km naprej je vas Slivna - parkirišče pri odbojkarskem igrišču - 350m hoje do 
lokacije. Je vse označeno s tablami. 
 

Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, otroke 

napotiti na avtobus, PREVERITI IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK NA AVTOBUSU, 
skrbeti upoštevanje vseh pravil na avtobusu, dostopna prisotnost na prizorišču 
aktivnost, varstvo morebitno izključenih otrok, kdor želi je lahko aktiven. 
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 
 
 

Vodja aktivnosti: Miloš Kimovec (030 332 332) 
 

Vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 
 

predpisana športna 
oprema: športna obutev 
in obleka  
(čevlji in »kavbojke« niso 
športna oprema) 



Pustolovski park 6. 
GEOSS 
     (45 + 3)    

 
 

2. BUS =  7.a + 7.b + 11x7.c    
 
6.50 zbor pred šolo 
7.00 odhod z Vrhnike  
8.00  prihod na prizorišče aktivnosti + MALICA 
8.15 priprava na aktivnost 
8.30 začetek aktivnosti 
12.15  konec aktivnosti 
12.30  odhod domov 
13.30  prihod na Vrhniko + KOSILO 
 
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Miha Brodnik 

2 Primož Susman 

3 Tadeja Oblak 

Rez. Simon Gerdina 

 
KJE SE NAHAJAJO – navodilo za šoferja in vodjo:  
Vače - 2km naprej je vas Slivna - parkirišče pri odbojkarskem igrišču - 350m hoje do 
lokacije. Je vse označeno s tablami. 
 

Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, otroke 

napotiti na avtobus, PREVERITI IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK NA AVTOBUSU, 
skrbeti upoštevanje vseh pravil na avtobusu, dostopna prisotnost na prizorišču 
aktivnost, varstvo morebitno izključenih otrok, kdor želi je lahko aktiven. 
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 
 

Vodja aktivnosti: Miloš Kimovec (030 332 332) 
 

Vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 
 
 

predpisana športna 
oprema: športna obutev 
in obleka  
(čevlji in »kavbojke« niso 
športna oprema) 



Izlet s kanuji po Ljubljanici 
 Podpeč 
     (46 + 4) 

 
 

1. skupina  =  6.r + 7.r + 8.a 

       
7.00    zbor pred šolo 
7.15    odhod z Vrhnike 
7.40    prihod na prizorišče aktivnosti + MALICA 
8.00    začetek aktivnosti  
10.30  konec aktivnosti 
11.00  odhod domov 
11.30  prihod na Vrhniko + KOSILO 
 
 
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Špela Krvina 

2 Tina Mohorič 

3 Valerija Karba 

4 Tina Teraž 

Rez. Tjaša Žnidaršič 

 
KJE SE NAHAJAJO – navodilo za šoferja in vodjo:  
Ustavi pri Mercatorju v Podpeči. Sprehodite se do mostu, kjer zavijete levo in ob 
Ljubljanici pridete do brunarice. 

 
Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, otroke 
napotiti na avtobus, PREVERITI IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK NA AVTOBUSU, 
skrbeti upoštevanje vseh pravil na avtobusu, AKTIVNA UDELEŽBA vseh 
spremljevalcev. 
 
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 
 

Vodja aktivnosti: Iztok Bregar (040 870 609) 
 

Vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 

predpisana športna 
oprema: športna obutev in 
obleka, če bo vroče, lahko 
tudi kopalke (čevlji in hlače 
niso športna oprema) + 
brisača + krema za 
sončenje + pokrivalo 



Izlet s kanuji po Ljubljanici 
Podpeč 

  (48 + 4) 
 
 
 

2. skupina  =  8.b + 8.c + 8.d     
 

10.15   zbor pred šolo 
10.30   odhod z Vrhnike 
11.00   prihod na prizorišče aktivnosti + MALICA 
11.15   priprava na aktivnost 
11.30   začetek aktivnosti  
14.00   konec aktivnosti 
14.30   odhod domov 
15.00   prihod na Vrhniko + KOSILA NI! 
 
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Dijana Ćorković 

2 Ana Šerbelj 

3 Jure Zorič 

4 Lucija Furman 

Rez. Mici Kavčič 

 
KJE SE NAHAJAJO – navodilo za šoferja in vodjo:  
Ustavi pri Mercatorju v Podpeči. Sprehodite se do mostu, kjer zavijete levo in ob 
Ljubljanici pridete do brunarice. 
 
Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, otroke 
napotiti na avtobus, PREVERITI IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK NA AVTOBUSU, 
skrbeti upoštevanje vseh pravil na avtobusu, AKTIVNA UDELEŽBA vseh 
spremljevalcev. 
 
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 
 

Vodja aktivnosti: Iztok Bregar (040 870 609) 
 

Vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 

predpisana športna 
oprema: športna obutev in 
obleka, če bo vroče, lahko 
tudi kopalke (čevlji in hlače 
niso športna oprema) + 
brisača + krema za 
sončenje + pokrivalo 



Vodno mesto Atlantis 
Ljubljana-BTC  

(44 + 3) 

 
  

10.00  zbor pred šolo 
           + MALICA v jedilnici ali s sabo 
10.20  odhod z Vrhnike 
10.50  prihod na prizorišče aktivnosti 
11.00  začetek aktivnosti  
15.00  konec aktivnosti 

   preoblačenje, sušenje…dekleta še malo prej ven 
15.15  odhod domov 
15.45  prihod na Vrhniko + KOSILA NI! 
     
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Mateja Šraj Miklič 

2 Janja Markovič 

3 Judita Oblak 

Rez. Irena Brenčič 

 
 
KJE SE NAHAJAJO – navodilo za šoferja:  
Ljubljana - BTC 
 
 
Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, otroke 
napotiti na avtobus, PREVERITI IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK NA AVTOBUSU, 
skrbeti upoštevanje vseh pravil na avtobusu, dostopna prisotnost na prizorišču 
aktivnost, varstvo morebitno izključenih otrok, kdor želi je lahko aktiven. 
 
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 
 

 

Vodja aktivnosti: Iztok Fric (040 566 400) 
 

vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 

predpisana športna 
oprema:  
2x kopalke (lahko bermuda),  
2x brisača 
sončna krema 



Plezanje 
Verd 
(6 + 1) 

 
 

9.00    zbor pred šolo 
9.10    odhod do prizorišča peš 
9.25    prihod na prizorišče + MALICA 
9.35    začetek aktivnosti 
12.35  konec aktivnosti 
12.45  odhod domov 
13.00  prihod na Vrhniko + KOSILO 
 
 
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Marjeta Bertoncelj 

  

Rez. Nastasja Petrik 

 
Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, PREVERITI 
IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK, peš odpeljati otroke do plezalnega centra na Verdu 
(nekdanja tovarna Liko), dostopna prisotnost na prizorišču aktivnost, varstvo morebitno 
izključenih otrok, kdor želi je lahko aktiven. 
 
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 
 
 

Vodja aktivnosti: Mojca Brenkuš Grom (040 522 260) 
                                          Aljoša Grom (040 661 100) 

  

Vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 
 
 

 
  

predpisana športna oprema: 
športna obutev in obleka (čevlji 
in »kavbojke« niso športna 
oprema) 



Kolesarstvo  

okolica Vrhnike  
(15 + 4) 

 
S seboj imejte: brezhibno delujoče kolo, čelado, rezervno 
majico, flaška ali dve z vodo, kremo za sončenje, PO 
MOŽNOSTI OČALA ZARADI ZAŠČITE PRED MRČESOM 
 
 

8.45    zbor na kolesarskem poligonu 
9.00    začetek aktivnosti 
12.00  konec aktivnosti + KOSILO 
 
MALICA (v dogovoru z vodjo aktivnosti) 
 
 
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Zlata Novak  

2 Mateja Zupančič 

3 Eva Bogomolec 

4 Ana Marija Skelo 

Rez. Beti Škapin 

 
Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, PREVERITI 
IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK, AKTIVNA UDELEŽBA (kolesariti) 
 
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 

 
 

Vodja aktivnosti: Zlata Novak 
 

Vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 
 
  

 



Reketlon 
Badminton, namizni tenis, tenis 

             Vrhnika 
(30 + 3) 

 
 
9.00     zbor (v jedilnici) + MALICA 
9.15     razdelitev v skupine 
9.30     začetek 1. kroga 
10.30   konec 1. kroga in menjave skupin 
10.35   začetek 2. krog 
11.35   konec 2. kroga in menjave skupin 
11.40   začetek 3. kroga 
12.40   konec 3. kroga, pospravljanje in razglasitev rezultatov 
13.00   konec aktivnosti + KOSILO 
 
 
Učitelji spremljevalci 

Št. Ime in priimek učitelja 

1 Badminton - Matej Fefer   

2 Tenis – Jana BB 

3 Namizni tenis – Tanja Avsec 

Rez. Dolores Nagode 

 
 

Naloge učiteljev spremljevalcev: poskrbeti, da dežurni prinesejo malico, PREVERITI 
IN OZNAČITI ŠTEVILO OTROK, peš odpeljati skupino na posamezen šport, AKTIVNA 
UDELEŽBA PRI ORGANIZACIJI IN VODENJU AKTIVNOSTI (pisati zapisnik o 
tekmovanjih, pomoč vodji aktivnosti)  
 

POZOR: ker je že pozen junij in je lahko zelo vroče, mora vsak sam 
poskrbeti, da ima dovolj vode in da pravočasno pije (ko si žejen je že 
prepozno, piti moraš večkrat po malo). Pitje vode ni malica. Za malico je 
predviden čas in malicate samo v predvidenem času!  
NE POZABITE SE NAMAZATI S KREMO ZA SONČENJE! 
 
 

Vodja aktivnosti: Peter Tomc (tenis), Matic Kaiser (namizni 
tenis), Matej Fefer (badminton) 

 
Vodja ŠD: Matej Fefer (040 468 553) 

 

 

predpisana športna 
oprema: športna obutev 
in obleka (čevlji in 
»kavbojke« niso športna 
oprema) 


