
INFORMACIJA ZA UČENCE IN STARŠE 
 
ZBOR VSEH UČENCEV: OB 8.15 pred šolo na Lošci 1, sledi testiranje v učilnicah: 
B112 – 6. a, B111 – 6. b, B105 – 6. c 
 
ODHOD: OB 8.45 
 
Starši, prosim vas, da nalaganje opreme prepustite spremljevalcem, ki so za to zadolženi in 
imajo navodila. 

- Učenci – smučarji boste oblečeni za takojšnje delo na snegu (smučarsko oblačilo, 
kapa in rokavice, obuti pa v čevlje za hojo in pohode) Na avtobus odnesete manjši 
nahrbtnik z malico in čelado. 

- Smučarske čevlje morate imeti spravljene v posebnem nahrbtniku ali torbi. Učenci, 
ki si bodo opremo sposodili, morajo prav tako imeti s seboj torbo za smučarske 
čevlje, ki jo odnesejo na avtobus. 

- Učenci ne potrebujejo nobene malice in prigrizkov. 
- Vsa oprema naj bo podpisana. 
- Smuči in palice naj bodo spete s trakom za spenjanje. 
- Učenci – tek na smučeh: oblečeni ste za tek na smučeh, s seboj imate nahrbtnik z 

malico, napitek, po želji nekaj denarja za čaj - za vas skrbi Matej Fefer. 
- Potrebujete manjši nahrbtnik za malico.  
- Ko bomo prispeli do hotela Zarja, bomo razložili torbe z oblačili in imeli kosilo.  
- Po kosilu se bomo odpravili na smučišče.  
- Sledi izposoja smučarke opreme ter preizkus znanja smučanja – preizkus vodijo: 

Simon Gerdina,  Andrej Pasarič. 
- Po preizkusu vas bomo razdelili v skupine in vam določili učitelja smučanja, nato pa 

nadaljevali z delom na snegu do 16.00, ko se bomo vrnili v hotel Zarja. 
- Vsi začetniki in tisti, ki si boste  sposodili opremo – za vas poskrbijo Monika Trček, 

Teja Šraj Miklič, Mojca Sluga ter Matej Fefer. 
-  

Starši! 
Zadnji dan, v četrtek, 27. 1. 2020, bomo delali po programu. Na Vrhniko bomo prispeli 
predvidoma okrog 17.30 ure. 
Ne pozabite: 

- testov za samotestiranje 
- zdravstvena kartica 
- morebitna zdravila z navodili za jemanje 
- tabletke proti slabosti 

 
 
POMEMBNO! 
Če je vaš otrok bolan in ga v petek še ni bilo v šolo, nas prosimo obvestite, ali bo šel v šolo v 
naravi. V soboto do 16. ure pokličite ga. ravnateljico na njen službeni GSM: 031-660-095 in 
ji sporočite svojo dokončno odločitev.  
 
                                                                                                                 Vodja šole v naravi:  
                                                                                                               Polonca Šurca Gerdina 



                                                                                      


