
 

                 OBVESTILO – ZIMSKA ŠOLA V NARAVI  

                     (SORIŠKA PLANINA - 31. 1. do 4. 2. 2022) 

1. ODHOD in PRIHOD 

Odhod na Soriško planino bo v ponedeljek, 31. 1. 2022, ob 8:30 izpred parkirišča pri 

Športni dvorani Kočevje (skate park). Prihod s Soriške planine bo v petek, 4. 2. 2022, 

okoli 16:00 na isto lokacijo. Ko bomo v Ljubljani, vas bomo o našem točnem prihodu 

obvestili preko radia Univox, objave na spletni strani šole in SMS-a tako, da boste 

lahko pravočasno pričakali svoje otroke. 

2. COVID TESTIRANJE 

Učenci morajo imeti s seboj 3 pakete za samotestiranje. Prvo samotestiranje 

učencev bo potekalo v ponedeljek zjutraj, 31.1. 2022, ob 7.45, v ŠOLSKI 

TELOVADNICI. Učenci naj pridejo pravočasno in naj pridejo skozi vhod v 

telovadnico in ne skozi vhod v šolo. NAPROŠAMO VSE STARŠE, DA V IZOGIB 

GNEČI PRED TELOVADNICO PARKIRAJO AVTOMOBILE NA PARKIRIŠČU 

PRED ŠPORTNO DVORANO!!! Drugo in tretje samotestiranje bomo izvedli na 

Soriški planini v sredo in petek zjutraj. 

3. HRANA IN PIJAČA 

Takoj ob prihodu bodo imeli učenci kosilo, zato malica za na pot ni potrebna. 

Priporočljiv je kakšen napitek ali bidon, v katerega bodo kasneje lahko nalili pijačo. 

Hrane in pijače bo dovolj, učenci pa lahko vzamejo tudi 10 do 20 evrov za nakup 

kakšnega priboljška.  

4. ZDRAVILA, ZDRAVSTVENE IN DRUGE TEŽAVE 

Če ima vaš otrok kakršnekoli zdravstvene težave ali kakšne druge težave, ki ga 

pestijo ali če jemljejo zdravila, to sporočite na elektronsko pošto: 

marina.dekleva@oszboraodposlancev.si. 

5. MOBILNI TELEFON in KONTAKT 

Učenci mobilnega telefona NE smejo vzeti s seboj. V nujnih primerih nas lahko 

kontaktirate na telefonsko številko šolskega mobilnega telefona (071 304 207) in na 

elektronsko pošto učiteljev športa.  

6. PREGLED SMUČARSKE OPREME 

Pred odhodom na smučanje otrokom preglejte smučarske vezi in jih nastavite 

primerno njihovi teži in znanju smučanja. 
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7. VRAČILO IZPOSOJENE ŠOLSKE SMUČARSKE OPREME   

Učenci, ki imajo izposojeno šolsko smučarsko opremo, jo takoj po prihodu domov  

vrnejo oz. odnesejo v šolsko telovadnico.  

 

8. Otrokom označite potovalko, nahrbtnik in smučarsko opremo (ime, priimek, 

kraj). 

 

9. Otroci naj imajo obuto primerno obutev (zimske nepremočljive ali planinske 

čevlje) z rebrastim podplatom.  

 

10.  Smučarski čevlji naj bodo v torbi in primerno zapakirani (ne na smučeh). 

 

11.  Za vse dodatne informacije se obrnite na elektronsko pošto učiteljev športa. 

 

 

 

Kočevje, 19. 1. 2022      Aktiv učiteljev športa 

 


