
  

DATUM: 06.02.2023 

 

Spoštovani starši! 

 

Obveščamo Vas, da gre Vaš otrok v zimsko šolo v naravi od 13.- 17.02. 2023 (6.b, 6.e in polovica 6.d) 

oziroma od 20. - 24.02.2023 (6.a, 6.c in polovica 6.d). Učence pripeljete na dan odhoda (13. oz. 

20.2.2023) ob 08.30 v šolo z vso prtljago in smučarsko opremo. Odhod avtobusa na Areh bo ob 09.00 

uri izpred OŠ Šmarje.  

Z Areha se bomo vrnili 17.02. 2023 (24.02.2023), popoldan. Avtobus bo otroke pripeljal na dvorišče 

pred OŠ Šmarje okoli 14.30 ure. Vas starše  pa prosimo, da svoje otroke pričakate. 

 

SEZNAM OPREME, KI JO BODO OTROCI POTREBOVALI V ŠVN: 

 

OBLAČILA IN OBUTEV: 

 

• smučarska oprema: servisirane smuči, smuč. čevlji, palice, smuč. hlače in bunda ali kombinezon, 

smuč. čelada  (obvezna po zakonu), smuč. očala, kapa, rokavice, 

• pulover, 

• majice z dolgimi rokavi, 

• trenirka, 

• hišni copati in športni copati, 

• pižama, 

• spodnje perilo za 5 dni (sp. majice, sp. hlače, nogavice), 

• brisače, 

• pribor za osebno higieno (milo, ščetka, pasta, šampon, glavnik), 

• zaščitna krema za obraz, roke in ustnice. 

 

PROSTI ČAS, OSTALO: 

 

• pisalni pribor, škarje, lepilo – peresnica, 

• razne družabne igre, 

• svetilko oz. baterijo za nočni pohod, 

• kartico zdravstvenega zavarovanja, 

• osebni dokument oziroma fotokopijo  

 

Uporaba mobitelov bo učencem dovoljena le v navedenem času:  

7.30 – 8.00, 16.30 – 17.00 in med 21.00 – 21.15.  

 

Med 21.30 - 07.00, ko je čas počitka bomo mobitele pobrali in izklopili. Otrok naj pozna svojo 

PIN kodo. Za mobitele otrok ne odgovarjamo!  

 

V času šole v naravi vam bo za informacije vsak dan na voljo tudi pedagoški vodja med 08.30 

in 09.00 ter med  20.00 in 20.30.  

 

1. termin (13.-17.2.2023): Marjeta Mraz na tel. št. 041/592-013  

2. termin (20.-24.2.2023): Boris Emeršič na tel. št. 041/971–806  

 

Vodja šole v naravi:                                                                             Ravnatelj: 

Marjeta Mraz          Mitja Šket 


