
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

 

Krvavec, 7.3.2022 do 11.3.2022 

Odhod: ponedeljek, 7.3.2022, ob 8.00 samotestiranje v razrednih učilnicah, cca 8.30 odhod avtobusa 

iz parkirišča v Tivoliju. 

Starši otroke pripeljete v šolo, brez prtljage, na samotestiranje ob 8.uri, med 8.00 in 8.30 oddate 

prtljago na avtobus, parkiran v Tivoliju. 

Otroci naj bodo oblečeni in obuti za pot v hribe in vremenu primerno, hotel je na 1500 m nmv. Pri 

sebi imajo en test za samotestiranje. 

Povratek je predviden v petek, 11.3.2022 ob 15.uri na isto mesto. 

 

SEZNAM POTREBŠČIN ZA BIVANJE V DOMU 

Copati za v dom, ki naj bodo spravljeni na vrhu torbe, 

Osebna higiena; zobna ščetka, zobna pasta, milo, krema za obraz z zaščitnim faktorjem, mazilo za 

ustnice, 

Brisača, 

Termovka, plastenka oz. nekaj za pijačo, 

Robčki, 

Manjši nahrbtnik, 

Žepnina 20 evrov 

Telefoni ostanejo doma 

 

OPREMA ZA SMUČANJE 

Urejene oz. servisirane smuči, predvsem namazane z voski in nastavljene vezi, glede na težo smučarja 

in velikost čevlja, 

Smučarski čevlji, pravšnje velikosti 

Palice, 

Čelada, 

Smučarska oblačila, 

Smučarska očala, 

Rokavice; tudi rezervne, 

Zaščita za telo oz. hrbtenico (priporočljivo) 

IZPOSOJA KOMLETA smuči, čevlji, palice, čelada  8 evrov/dan 



 

KAKO NAJ BI SE OBLEKLI ZA SMUČANJE 

 

Spodnje perilo, nogavice, 

Smučarsko oz. termo perilo, 

Termo nogavice, 

Toplejši pulover, ali jopica, ali flis, ali lahka puhovka,… 

Smučarske hlače in jakna, 

Čelada in smučarska očala 

Kapa, rokavice, šal oz. nekaj za zaščito vratu in obraza 

 

PROSTI ČAS IN OSTALE DEJAVNOSTI 

 

Trenirka, pohodne hlače, nadomestne hlače 

Pohodni čevlji oz. zimska obutev, nadomestna obutev (športni copati) 

Pižama, 

Majice, srajce, puliji, perilo,… 

Pisalni in risalni pribor, ravnilo,  

Knjiga (domače branje), 

Družabne igre, 

Svetilka za nočni pohod, 

Zdravstvena kartica, 

Nezgodno zavarovanje (priporočljivo) 

COVID test 5x, zaščitne kirurške maske 

 

HIŠNI RED 

Velja isto oz. prilagojeno bivanju in izvajanju učnega programa izven šole. 

Pomembno je zagotavljanje varnosti vsem učenkam in učencem. 

Prav tako tudi strokovnemu osebju in ostalim, ki se srečujejo z našo skupino (gostje hotela, turisti na 

smučišču, gostinsko osebje,...) 

Otroci, za katere se ugotovi, da ogrožajo svojo in varnost ostalih udeležencev, bodo napoteni domov.  


