
 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI KRANJSKA GORA 2023 

OBVESTILO PRED ODHODOM 
 

DAN ODHODA: PONEDELJEK, 23. 1. 2023 

ZBOR NA PARKIRIŠČU PRI GRADU FUŽINE: OB 8.30 

ODHOD: OB 8.45  

PRIHOD:  ČETRTEK, 26. 1. 2023 okoli 15h 

SEZNAM OPREME: 

SMUČARSKA OPREMA**  ZA BIVANJE 

- smuči za alpsko smučanje 
- smučarski čevlji 

 - zobna ščetka in pasta, milo, pribor za osebno 
higieno 

- palice  - papirnati robčki 
- smučarska čelada  - vreča za umazano perilo 
- smučarska očala  - brisača 

  - 1 plastična ali termo steklenica 0,5 l 

OBLAČILA IN OBUTEV  - zaščitna krema za sonce 

- spodnje perilo  - zaščitno mazilo za ustnice 
- tanjše in debelejše – smučarske nogavice in žabe  - sončna očala – priporočljivo 
- pižama  - šolske potrebščine: pisalni in risalni pribor, mapa 
- trenirka za bivanje v hotelu  - manjši nahrbtnik za pohod 
- copati  - razne družabne igre in instrumenti, knjige* 
- tople rezervne dolge hlače  
- majice, puliji, puloverji (2-3 kom.) 

 - kopalke in dodatna brisača (v primeru slabega 
vremena obisk bazena) 

- debelejši pulover ali termovelur  - žepnina 20 € (možnost drsanja) 
- smučarska jakna in smučarske hlače ali 

kombinezon 
- 2 para smučarskih rokavic, tople rokavice  
- kapa 
- pohodni čevlji z dobro profiliranim podplatom 

 - čelna svetilka ali baterija – ni obvezno  
- usb ključek s priljubljeno glasbo, filmom (po želji) 
- cedevita, enervit ali podoben napitek, ki se redči z 

vodo 

OSEBNI DOKUMENTI idr.   

- osebna izkaznica   
- potrjena zdravstvena izkaznica   
- osebna zdravila z navodili za uživanje   

* O navedenih razvedrilnih rekvizitih se predhodno dogovorite v razredu in si jih med seboj  porazdelite;  tako si boste 
popestrili prosti čas med bivanjem v hotelu. 

**Doma preverite smučarsko opremo: ustrezna velikost smuči in smučarskih čevljev, nastavitev vezi, 
servisirane smuči itd. Na smučišču bomo opremo pregledali, težko bomo pa reševali problem 
premajhnih smučarskih čevljev, oblačil ipd., zato prosimo, da za to poskrbite že doma, kar nam bo zelo 
olajšalo delo.  

Vsa oprema naj bo v primerno veliki potovalni torbi, copati pa obvezno na vrhu. 

V ponedeljek zajtrkujemo doma, malica v šoli ni organizirana.  

 


