
ZIMSKA ŠOLA V NARAVI – dom Gorenje, 6. d in 6. e  
 
Zbor pred šolo: ponedeljek, 17. 1. 2022, ob 7.45, odhod 8.15 
 
Prihod: petek, 21. 1. 2022,  okoli 15.30 
 
V ponedeljek zjutraj bo pred odhodom obvezno testiranje na koronavirus. Smučarsko opremo učenci pustijo 
na parkirišču pred avtobusom in se gredo v šolo testirat. S seboj naj imajo tudi testa za sredo in petek. 
 
Oglejte si seznam opreme, ki ga priporoča CŠOD. 
 
V ponedeljek naj bodo otroci oblečeni v običajna oblačila, ne še v smučarska, copati naj bodo zapakirani nekje 
na vrhu torbe. 
 
Posteljnino si otroci lahko izposodijo tudi v domu. Cena je 4,40 € na teden, ta denar naj imajo s seboj. 
 
Prosimo, da otroci s seboj prinesejo tudi podpisano izjavo o spoštovanju hišnega reda. 
 
Otroci naj mobilne telefone in druge vredne elektronske naprave pustijo doma. 
 
S seboj naj vzamejo karte, knjige, družabne igre … 
 
Ne pretiravajte s sladkarijami. Otroci jih niti ne potrebujejo. 
 
Lahko imajo nekaj denarja za kakšen priboljšek po kosilu, za razglednico ali kakšen spominek. Ne več kot 
10–15 €. 
 
Morebitne zdravstvene težave in prehranske posebnosti sporočite razredniku. 
 
Za dodatne informacije sem vam na voljo preko elektronskega naslova:  
 
janez.malovic@makspecar.si 
 
 
Bivanje: Gorenje pri Zrečah 19, 3214 Zreče 
 
Lepo pozdravljeni. 
 
 
 
Črnuče, 7. 1. 2022       Jani Malovič, vodja ZŠVN 



 
SEZNAM OPREME, KI JO PRIPOROČAMO ZA BIVANJE IN IZVAJANJE 

PROGRAMA ŠOLE V NARAVI 
 
 

Osebni dokumenti: 

• zdravstvena kartica 

• polnoletni – osebna izkaznica 

 

Za bivanje: 

• nekaj zaščitnih mask 

• 1 jogi rjuha, 1 prevleka za odejo, 1 
prevleka za blazino 

• zobna ščetka in zobna pasta 

• milo 

• glavnik 

• 2 brisači (za tuširanje, umivanje 
obraza, rok) 

• vazelin za ustnice 

• krema za zaščito pred soncem 

• papirnati robčki 

• platnena vreča za umazano perilo 

• mazilo ali sprej proti klopom 

• 1 plastenka 0,5 l 

 

Za program: 

• smučarska oprema (alpsko smučanje) 

• pisalni in risalni pribor 

• zvezek in ravnilo 

• manjši nahrbtnik za pohode 

 

Oblačila in obutev: 

• spodnje perilo 

• nogavice 

• pižama 

• trenirka (pozimi toplejša) 

• rezervne dolge hlače 

• majice s kratkimi/dolgimi rokavi 

• debelejši pulover, termoflis 

• bunda / vetrovka / windstopper (glede 
na letni čas) 

• kombinezon oziroma smučarske hlače 
in bunda pozimi 

• kapa (pozimi še rokavice, šal) 

• sobni (hišni) copati 

• športni copati 

• močnejši čevlji za pohode in rezervni 
čevlji (pozimi snežke) 

• dežnik 

• ročna svetilka 

 

*Za prosti čas: 

• loparji in žogice za namizni tenis 

• glasbila (kitara, orglice,…) 

• razne družabne igre 

• loparji in žogice za badminton 

 
 

*Z navedeno opremo in rekviziti za prosti čas si bodo učenci popestrili prosti čas med bivanjem v domu. 
Učenci naj jo prinesejo sami ali zanjo poskrbite na šoli. 
 

POSTELJNINA 

Udeleženci si lahko posteljnino izposodijo tudi v domu. Cena izposoje je 4,40 € na komplet. V 
primeru, da želite, da si otrok izposodi posteljnino v domu, to sporočite razredniku oziroma vodji 
šole v naravi vsaj dva tedna pred prihodom v CŠOD. Uporaba spalnih vreč ni dovoljena! 

 

PRIPOROČAMO 

Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa čisto na vrhu (ali v 
nahrbtniku), da jih otrok lahko obuje takoj ob prihodu v dom. 

 
 
 


