
 
OSNOVNA ŠOLA  

PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO 

 
 

1. Kraj in čas izvedbe: Ankaran; Vile ***; od ponedeljka, 08.06.2015, do petka, 12.06.2015 
 

2. Odhod: ponedeljek, 08.06. 2014, ob 8.00 iz Laškega; učenci se zberejo na avtobusnem postajališču  

PŠ Debro 
 

3. Prihod: petek, 12.06.2014, predvidoma med 17.00 in 18.00; starši pridete po otroke na avtobusno 

postajališče PŠ Debro 
 

4. Izračun stroška na učenca: 
 

bivanje, prehrana, prevoz, izvajanje programa:  206,84 € 

prevoz z avtobusom od Ankarana do Pirana:      5,16 € 

vstopnina za akvarij v Piranu:      3,00 € 

šolski sklad Primoža Trubarja: - 3,00 € 

sredstva MIZŠ za šolo v naravi:  - 73,58 € 
 

SKUPAJ   138,42 € 
  

 Dodatno nezgodno zavarovanje 3,00 € (dodatno obračunano tistim, ki so ga prijavili). 
 

5. Učitelji, izvajalci, spremljevalci: 
 

Petra Delakorda (pedagoški vodja), Albin Simonič (vodja plavanja), Jože Zupan, Brigita Kovač, Olga 

Hrastnik, Andrej Gobec, Jure Pikl 
 

6. Potrebna oprema: 

 zobna ščetka, krema  topel pulover ali vetrovka 

 milo  kopalke (dvojne) 

 glavnik  copati za v sobo 

 1 velika brisača za plažo  športni copati ali čevlji za pohode 

 vrečka za umazano perilo  pisala, barvice (suhe), geotrikotnik, šestilo 

 spodnje perilo: majice, hlače (po 5 

kom) 

 zvezek za naravoslovje 

 nogavice (5 parov)  družabne igre 

 pižama  dežnik 

 1 trenirka ali dolge hlače  krema za sončenje – z visokim faktorjem 

 kratke hlače (2 kom)  zaščita pred piki žuželk 

 kapa ali klobuk  slikovni material o morju, škarje, lepilo 

 majice, srajce (4 – 5 kom)  
 

7. Ostalo: 

 Učenci naj imajo s seboj zdravstvene kartice. 

 Če učenec jemlje zdravila ali ima kakšne težave, naj o tem o tem obvesti učitelje spremljevalce. 

 V sklopu šole v naravi bomo izvedli tečaj plavanja, dva naravoslovna, dva tehniška dneva, 

ekskurzijo ter kulturni dan. 

 Vsak učenec naj ima s sabo toliko prtljage, kot jo lahko nese sam. 

 Učenci naj imajo s seboj le tisto, kar potrebujejo. Za odtujene predmete ne moremo prevzeti 

odgovornosti. 

 Telefonska številka, na kateri so dosegljivi učitelji spremljevalci: 051/666-836 

 

Želimo vam uspešne priprave in obilo prijetnega pričakovanja. 

 

Datum: 20. 5. 2015 Ravnatelj OŠ Primoža Trubarja LAŠKO: 

Marko Sajko 

 

 

POLETNA ŠOLA V NARAVI 

V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 

 

2. obvestilo 
 


