
Obvestilo o odhodu: ŠVN "Ribniško Pohorje  2019" 
 
V ponedeljek, 11. 03. 2019 se bomo zbrali na parkirišču hipermarketa Mercator na 
Šmartinski cesti. Zbor ob 7. 45, odhod avtobusa ob 8.00 na Ribniško Pohorje – apartmaji 
Tisa. Jutranje varstvo bo organizirano kot običajno. 
Domov se vrnemo v petek, 15. 03. 2019, ob 16.30. Prosimo vas, da nas pričakate na 
parkirišču pred Mercatorjem na Šmartinski in pospremite svoje otroke do doma.  
 
Še nekaj pomembnih obvestil ! 
 
1. Dokumenti, ki jih mora otrok imeti s seboj (oddate v označeni kuverti 

spremljevalcu pred odhodom): 

 Potrjena zdravstvena kartica. 

 Osebna izkaznica. 

 Žepnina (priporočamo 15 €) 
 
2. Hišni red: pozorno preberite in se o tem pogovorite z otrokom! 

 Učenec je dolžan spoštovati hišni red in urnik ŠVN in se primerno obnašati do 
soudeležencev in izvajalcev ŠVN. Morebitna materialna škoda, povzročena 
soudeležencem ali izvajalcem na objektih in opremi, premičninah ali osebni 
lastnini po krivdi udeleženca, bremeni podpisnika tega obvestila. 

 Organizator ima pravico predčasno prekiniti ŠVN, če učenec: huje krši hišni 
red in urnik ŠVN, se ne udeležuje obveznega programa, moti izvajanje 
programa ali povzroča izgrede oz. namerno poškoduje soudeleženca ali 
premoženje soudeležencev ali izvajalcev. V takšnih primerih morajo starši 
odpeljati svojega otroka domov, če tega ne storijo bo organizator ŠVN poskrbel 
za prevoz učenca do doma na stroške staršev po posebej izdani položnici. 

 Priloga tega obvestila je seznam potrebne in priporočene opreme in 
pripomočkov, ki naj jih ima vsak udeleženec ŠVN s seboj. 

 Mobiteli v ŠVN niso zaželeni, saj se z mobiteli moti učni proces šole v naravi. 
Otrokom odsvetujemo, da imajo s sabo fotoaparate, CD-predvajalnike in 
podobno elektroniko, ker organizator šole v naravi ne bo odgovarjal za 
morebiti izgubljen, ukraden ali poškodovan aparat.  

 
3. V primeru da ima vaš otrok zdravstvene težave (kakršnekoli alergije, astmo, 

epileptične napade, če mora jemati kakršnakoli zdravila, …) vas naprošamo, da 
nas o tem obvestite pred odhodom v ŠVN. 

 
4. Spremljevalec vašega otroka v ŠVN bo:___________________________
 
5. V primeru, da se otrok ŠVN zaradi bolezni ne bo mogel udeležit, vas prosim, da to 

sporočite najkasneje do ponedeljka 11. 3. do 7. 00 na tel. št. 041 805 033 (Nika Šuc). 
Za dodatna vprašanja o ŠVN se lahko obrnete na vodjo ŠVN ali spremljevalce. 

Lep pozdrav 
Nika Šuc 



PRILOGA  – kaj potrebujem za zimsko ŠVN 
 

OSEBNI DOKUMENTI: 

- zdravstvena kartica 
- osebna izkaznica 
- žepnina (15 €) 

ZA BIVANJE: 

- pribor za osebno higieno (zobna ščetka in pasta, krema za obraz, milo, 
deodorant...) 

- papirnati robčki 
- mokri robčki 
- (platnena, PVC) vreča za umazano perilo 
- 2 brisači: večja in manjša 
- plastična steklenička 0,5 l ali čutara ali bidon 
- baterijska svetilka (ročna ali naglavna) 
- potrebna zdravila  

OBLAČILA IN OBUTEV: 

- spodnje perilo (6 sp. hlač in 6 sp. majic ali majic s kratkimi rokavi) 
- nogavice (6 parov in vsaj 2 para debelejših – smučarskih) 
- pižama 
- trenirka 
- dolge hlače, srajce, majice 
- debelejši pulover 
- nepremočljivo in toplo zimsko oblačilo (kombinezon) - 2x 
- obutev primerna za hojo po snegu 
- smučarske rokavice - 2x, kapa, šal 
- sobni copati 

ŠPORTNA OPREMA: 

- Smučarska čelada, smučarska očala 
- smučarski čevlji, smuči, palice 
- tekaški čevlji, palice, smuči (kdor ima) 
- šola bo poskrbela za smuči in smučarske čevlje, starše pa prosim, da za 

svoje otroke priskrbijo smučarske čelade (sposodite si jo od kakega 
znanca) 

Prosti čas: 

- družabne igre (karte enka, namizne igre,… ) 
- ljubkovalna igrača 
- knjiga,… 

 
VSO OBLEKO, OBUTEV IN OPREMO OZNAČITE S FLOMASTROM 


