
OBVESTILO! 
 

 
 

6. do 9. razred 
sreda, 26. 1. 2022 

 
Učenci pridejo v šolo po naslednjem vrstnem redu: 
 
 Zbor pred šolo Zaključek  Malica 

Drsanje  
6. – 9. razred 

 
ob 7.00 
   

Drsanje        
od 8.00 do 9.30 

Malica bo v šolski jedilnici po drsanju. 
Drsalke pustijo v šolskih omaricah. 

Smučanje ob 7.45 ob 14.00 Malico vzamejo s seboj, prevzem zjutraj. 

Sankanje  ob 7.45 ob 13.00 Malico vzamejo s seboj, prevzem zjutraj. 

Pohod ob 8.30 ob 11.30 Malico vzamejo s seboj, prevzem zjutraj v 
šolski kuhinji. 

 
 

Na ta dan kosilo poteka normalno do 14.30! 
Če malice ali kosila učenci ne bodo imeli, naj ju pravočasno odjavijo. 



 

ZIMSKI POHOD 
Učenci se primerno opremite: nedrseča ter nepremočljiva 
obutev, zimska oblačila.  
 

 
 
SMUČANJE NA AREHU (obvezno znanje smučanja) 

Smučamo v skupini. Bordanje ni dovoljeno. S seboj prinesite: 
smučarsko opremo, čelado (obvezno), topla oblačila in rokavice. 
V kuhinji se pred odhodom prevzame malico za v nahrbtnik. S 
seboj lahko imate tudi denar za hrano in pijačo. Kosilo bo po 

povratku v šoli.  
V avtobus je prepovedano vstopati s smučarskimi čevlji. 
 

 
SANKANJE NA AREHU  

Z avtobusom se peljemo do Areha. Sledi sankanje. Učenci s seboj 
prinesete: sanke (vsak svoje ali po dva učenca skupaj ene sanke), 
čelado (priporočeno, a ni obvezno), topla oblačila in rokavice 
(obvezno). S seboj imate lahko denar za hrano in pijačo. Kosilo bo 
po povratku v šoli. 

 
 
DRSANJE (obvezno znanje drsanja)  

S seboj prinesite: drsalke, čelado (priporočljivo), topla oblačila 
in rokavice (obvezno). Učenci, ki svojih drsalk nimate, si jih 
boste lahko izposodili na drsališču.  
 

 
 
Na vseh aktivnostih imejte s seboj pijačo (voda, čaj, sok) v termovkah ali 
steklenicah!  
 
POMEMBNE INFORMACIJE: 
Cene posameznih aktivnosti: 
Zimski pohod: brezplačno. 
 
Sankanje (na Arehu): strošek prevoza cca 4 eur (obračun po položnici).  
 
Smučanje: 10 eur smučarska karta (denar imate s seboj) + strošek prevoza cca 4 
eur (obračun po položnici). 
 
Drsanje: 2,5 eur vstopnina in 4,8 eur z izposojo drsalk (denar imejte s seboj – 
točen znesek - DROBIŽ!).   



 
 
 
Aktivnost Razred Učitelj Ura prihoda in  

zbirno mesto 
6. a in c Tatjana Lubej 7.00 šolsko igrišče 
6. b Andreja Mori 7.00 šolsko igrišče 
7. a in b Ferdinand Frank 7.00 šolsko igrišče 
7. c Melita Kladnik 7.00 šolsko igrišče 
8. a Suzana Špindler 7.00 šolsko igrišče 
8. b Ksenija Župevc 7.00 šolsko igrišče 
9. a Karin Magdič 7.00 šolsko igrišče 

Drsanje 

9. b Sonja Črešnik 7.00 šolsko igrišče 
6. abc Urška Golob 7.45 šolsko igrišče 
7. abc Gregor Palčnik 7.45 šolsko igrišče 

Smučanje 

8. in 9. Katarina B. Slanič 7.45 šolsko igrišče 
6. abc Franc Jakoš 7.45 šolsko igrišče 
7. abc Aleksander Soršak 7.45 šolsko igrišče 

Sankanje 

8. in 9. Boštjan Ravnjak 7.45 šolsko igrišče 
Pohod 6. – 9.  Andreja Kuder 

Anton Cencič 
8.30 šolsko igrišče 

 


