
 

 
 
 
 

 

Seznam opreme za zimsko šolo v naravi  

 
 zdravstvena kartica 

 smuči, palice, smučarski čevlji – označeno z imenom in priimkom  

 smučarska čelada (obvezno) 

 smučarski komplet – bunda, smučarske hlače  

 kapa in dva para rokavic 

 smučarska očala – priporočljivo 

 pulover ali debelejši velur 

 puli 2x 

 trenirka 

 dvojne žabe ali pajkice 

 pižama 

 toplo perilo za 4 dni 

 2 tople nogavice - dokolenke za v smučarski čevelj 

 bombažne nogavice 

 copati ali natikači za hojo v hotelu 

 visoki čevlji za hojo v snegu 

 toaletne potrebščine (milo, zobna ščetka, zobna krema, 2 brisači) 

 krema za kožo z zaščitnim faktorjem in krema za ustnice 

 kopalke in velika brisača za v bazen 

 sušilec las 

 napitek za mešanje z vodo in bidon 

 zvezek,  pisalni pribor 

 družabne igre 

 potovalna torba z naslovom in seznamom opreme, ki jo ima vaš otrok s seboj 

 ker se bomo vsak dan vozili na smučišče priporočamo še posebno torbo ali 

nahrbtnik za čelado, rokavice, smučarska očala 

 35€ za izposojo smučarske opreme (za tiste, ki si bodo izposodili opremo v 

Cerknem) 

 

Predlagam, da imajo otroci s seboj tudi nekaj denarja – največ do 15 €. 

Zgornji seznam opreme se je izoblikoval glede na naše izkušnje iz prejšnjih let. Vsak ga seveda 

lahko spremeni ali dopolni glede na svoje izkušnje in navade. 

ZBOR ZA ODHOD  V ŠOLO V NARAVI BO V SREDO, 3. 1. 2018, OB 7.30, V  

VOJAŠNICI.  

UČENCI MORAJO BITI OBLEČENI ZA NA SMUČIŠČE. VSO SMUČARSKO 

OPREMO (ČELADO, ROKAVICE, SMUČARSKI ČEVLJI) MORAJO IMETI V 

POSEBNI TORBI ALI NAHRBTNIKU.  

POVRATEK V ŠKOFJO LOKO BO V SOBOTO,  6. 1. 2018, OKOLI 15.30, PRAV TAKO 

V VOJAŠNICO. 

 

Škofja Loka, 18. 12. 2017     Vodja šole v naravi: Tomaž Lang 

        tomaz.lang@ossklm.si 

031 366-233 (šolski telefon, dosegljiv 

v času šole v naravi) 

Pred odhodom preverite 

smučarsko opremo. Smuči 

morajo biti pripravljene 

(nabrušeni robniki in namazane)! 


