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Zimska šola v naravi za učence 6. razredov 
 

Zimska šola v naravi bo od 15.  do 19. januarja 2024 na Planini pod Šumikom. Učenci bodo bivali v Hotelu Jakec 

ob smučišču Trije kralji.  

 

Vsi učenci se zberejo na asfaltnem parkirišču pred dvorano Krim ob 7.00. Učenci s svojo opremo naložijo svojo prtljago 

na avtobus in počakajo pred avtobusom.  

 

 Učenci, ki si so izposodili smučarsko ali deskarsko opremo, pridejo na zadnji vhod pri dvorani Krim po smuči in deske in 

jih odnesejo na avtobus. Čevlje in čelado bodo v tem tednu odnesli domov, zato naj s seboj v šolo prinesejo močnejšo 

nakupovalno vrečko. Dobili bodo tudi list z številkami, katero oprema je njihova. Nanjo morajo dobro paziti. Ob prihodu  

v petek, odnesejo celotno opremo (smuči, deske, pancarje, deskarske čevlje in čelado) na isto mesto, kjer so v ponedeljek 

prevzeli smuči in deske. Ker je izposojene opreme veliko, vas prosim za potrpljenje pri vračanju, saj moramo opremo 

pregledati in označiti, ker smo si jo izposodili od druge šole.  

 

 

Povratek: petek, 19. januarja, okoli 16.00. ure  na mesto odhoda. 

  

Pedagoški vodja šole v naravi: Darijan Trojar 

Strokovni vodja šole v naravi: Darijan Trojar 

 

 

Preizkus smučanja bomo imeli takoj po prihodu, zato morajo biti učenci oblečeni v smučarsko 

opremo. Deskarji in začetniki nimajo preizkusa, gredo si ogledati smučišče, zložijo svojo opremo  in se 

z učitelji pogovorijo o programu dela.   

 

Cena ZŠN bo letos okoli 280,00€. Končna cena je seveda odvisna je od končnega števila udeležencev in se 

lahko malo spremeni.  

Vse dodatne informacije lahko dobite pri učitelju športa Darijanu Trojarju na telefon: 

 01 280 91 11. 

 

 

Naslov oz. telefonska številka v času zimske šole v naravi:  

 
Hotel Jakec, Jožica Jurhar s.p. 

Planina pod Šumikom 5 

2 316 Zgornja Ložnica 

                  Telefon: 02 803 45 06 

Telefon Darijan Trojar: 

 051 362 170 

 (v nujnih primerih) 

 

 

 

 

Ob dolenjski železnici 48  
1000 Ljubljana 
tel: 01/280 91 00 
fax:01/280 91 02 
 
Ljubljana, 2. 9. 2022 



SEZNAM OPREME ZA ZIMSKO ŠOLO V NARAVI 

 

 

 

1. Smučarska oprema: smuči, palice, deska, smučarski in deskarski čevlji, 

zaščitna očala, čelada, želva (zaščita za hrbet - 

priporočljivo za deskarje) 

 

2. Oblačila: spodnje perilo (toplo), pižama, topla srajca ali puli, 

pulover, trenirka, bombažne nogavice, kapa, šal, 

rokavice (2 para), smučarske hlače in bunda oz. 

kombinezon (priporočamo dva kompleta). 

 

3. Obutev: šolski copati (ne natikači), topli čevlji - primerni za 

hojo, kroksi (priporočamo). 

 

4. Toaletni pribor: brisača, milo, zobna krema, zobna ščetka, glavnik, fen, 

zaščitna krema za obraz s faktorjem, vazelin za ustnice. 

 

5. Šolski pripomočki: škarje, pisalni pribor, barvice, žepna svetilka.  

 

6. Družabne igre, knjige.                    

 

7. Zdravstvena kartica.                     

 

naj bo v kuverti, na kateri je napisano ime, priimek in 

razred. Učenec naj jo ima v osebni prtljagi na avtobusu, 

ker jih bomo pobrali in spravili.  

8. Denar:  učenci bodo lahko za osebno uporabo kupili manjše 

stvari v hotelu (po dogovoru z učitelji) 

10. Cedevita:  

 

priporočeno. 

 

 

11. Vreča: iz blaga za umazano perilo.   

12. Mobiteli in ostale elektronske 

      naprave     

Niso dovoljeni.  

 

 

Če ima otrok zdravstvene težave ali posebno prehrano, 

napišite na list ali pošljite po elektronski pošti: 

zastarse69@gmail.com   

pedagoškemu vodji Darijanu Trojarju do srede, 10. 1. 2024. 
 

 

 

Pedagoški vodja šole v naravi:                                                                     Ravnateljica:    

Darijan Trojar, prof.                                                                                   mag.  Olga Kolar 
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