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Datum: 17. 8. 2012 

Spoštovani starši! 

Pred odhodom šestošolcev v poletno šolo v naravi v Pacugu vam za lažjo pripravo posredujemo napotke in 
pomembne informacije: 

 

 Odhod v Pacug bo v ponedeljek, 3.9.2012, ob 8.30  z gospodarskega dvorišča (vzhodni del, z 
dovoza med našo šolo in OŠ Roje), ker je dostop na zahodno ploščad zaradi gradbišča zaprt. Otroci 
naj na zbirno mesto pridejo 15 min pred odhodom; če jih boste pripeljali z avtom, prosimo, da z 
avtomobilom ne ovirate prihoda oz. odhoda avtobusov. 
 

 Zjutraj naj otroci doma zajtrkujejo, saj bo prvi obrok v Pacugu kosilo. S seboj naj imajo manjšo 
malico, ki jo bodo zaužili ob postanku, da bodo lažje zdržali do kosila. 
 

 

 Povratek iz šole v naravi bo v petek, 7. 9. 2012, predvidoma okrog 12.30 ure. 
 
 

 Vse morebitne otrokove posebnosti (alergije, močenje postelje, posebna prehrana…) pred 
odhodom sporočite razredničarki/ razredniku oz. izpolnite priložen obrazec, ki naj ga učenec 
prinese in odda razredničarki/razredniku ob odhodu v Pacug. V primeru posebnih prehranskih 
zahtev pa podatke obvezno posredujte na šolski naslov teden dni prej odhodom, saj se mora  
kuharsko osebje v letovišču na to predhodno pripraviti. 

 

 Splošne informacije v zvezi s potekom šole v naravi vam bomo posredovali v šoli (tajništvo), sprotne 
novice bodo objavljene tudi na šolski spletni strani. Le v primeru izjemnih dogodkov lahko pokličete 
tudi v letovišče ( 05 674 61 20). Otroku lahko pišete na naslov: Mladinsko letovišče  ZPM Vič-Rudnik, 
Pacug 32, 6320 Portorož. 

 

 Na šolski spletni strani http://www2.arnes.si/~osljro2s/ bomo dnevno objavljali dogajanja v šoli v 
naravi.  
 

 

 Na roditeljskem sestanku ste  starši z razredniki sprejeli dogovor, da otroci mobilne telefone pustijo 
doma. Prav tako priporočamo, da s seboj ne nosijo dragocenih stvari. Razredničarko/razrednika 
lahko po potrebi pokličete vsak dan med 21.00 in 22.00 uro na spodaj navedeno številke. 

6.a  Danica Volčini  
031/600 - 443 6.b Tatjana Holy- Kovačič 

6.c  Martin Mah 

 

 

http://www2.arnes.si/~osljro2s/
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 Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič –Rudnik, ki je lastnica letovišča Pacug sporoča, da morajo 
imeti otroci s seboj zdravstveno kartico. Predčasen odhod iz letovišča se prizna samo zaradi bolezni. 
V tem primeru se stroški bivanja ne obračunajo od naslednjega dne po odhodu. Stroški prevoza so 
vključeni v  ceno in jih ne moremo vračati. Otroci so v letovišču in na vseh lokacijah, ki jih bomo 
obiskali, dolžni spoštovati pravila  o redu in disciplini ter odškodninski odgovornosti. V primeru 
namernih poškodb opreme in inventarja je škodo potrebno poravnati. Prosimo, da se o tem s svojim 
otrokom pogovorite tudi doma. 

 

 V načrtu šole v naravi je tudi obisk akvarija. Kot gostom letovišča nam je omogočeno, da plačamo 
vstopnino v višini 1 €, če imamo gotovino ( sicer je cena vstopnice 4 €). Zato vas prosimo, da ima 
otrok s seboj evro za ogled akvarija. 

 

Potrudili se bomo, da bo načrtovani program dobro izpeljan in da bo bivanje v poletni šoli v naravi vašemu 
otroku ostalo v lepem spominu. 

 
 

Pedagoški vodja: Danica Volčini    

Strokovni vodja: Jure Jeromen                                                                                   Ravnateljica: Milena Vidovič 

 

………………………………………………………………………………………………….……….. 

 

OBVESTILO ŠOLI (Šola v naravi Pacug 2012) 

 

STARŠI UČENCA/UČENKE ……………………………………………., KI SE BO UDELEŽILA ŠOLE 

V NARAVI V PACUGU V ČASU OD 3. 9. DO 7. 9. 2012  SMO ZA NUJNA SPOROČILA DOSEGLJIVI 

NA TELEFONSKIH ŠTEVILKAH: 

 

(DOPOLDAN) ………………………………………. 

 

(POPOLDAN) ……………………………………….. 

 

 

 

POSEBNOSTI O OTROKU (zdravstvene posebnosti, posebne težave, posebne prehranske zahteve…): 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………….… 

 

………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

 

DATUM:………………………………              PODPIS STARŠEV: ……………………………….. 
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SEZNAM OPREME, KI JO MORAJO IMETI UČENCI S SEBOJ 

Osebni dokumenti:  Oblačila in obutev: 

 zdravstvena izkaznica   več kosov spodnjega  perila 

 pižama  
 

Za učenje: 

 peresnica (svinčnik, barvice, 
flumastri, kemični svinčnik, 
radirka) 

 zemljevid Slovenije 

 trda kartonska mapa 
 

 
Za bivanje: 

 zobna ščetka s pasto 

 milo in šampon 

 glavnik 

 papirnati robčki 

 platnena vreča za umazano 
perilo 

 2 brisači 

 mazilo ali pršilo proti klopom 

 krema z UV zaščito 

 bidon za vodo 

  dolge hlače 

 dvoje kratke hlače ali krilo 

 več majic s kratkimi rokavi 

 pulover ali jopica ( vetrovka) 

 trenirka ali drugo športno oblačilo 

 čevlji ali sandali ( leseni cokli so 
prepovedani) 

 športni copati ( superge) 

 sobni copati 

 dežnik ali pelerina (obvezno) 

 pokrivalo ( klobuček, kapica) 

 
Za plavanje: 

 dvoje ali več kopalk 

 obuvalo za v vodo ( zelo priporočamo) 

 2 veliki kopalni brisači 

 LAHKO: torba za plažo, armafleks,  maska, 
plavutke,  kopalni plašč 

 

Drugo:   

 

  sončna očala 

 žepnina (priporočamo okoli 
20 €), 1 € za vstop v akvarij 

 baterijska svetilka 

 po potrebi zdravila (alergije,..) 

 Za razvedrilo: 

 glasbeni inštrumenti( orglice, kitara,..) 

 družabne igre ( karte,..), 

 knjiga 

PRIPOROČAMO:  Med prtljago naj ne bo žvečilnih gumijev (le-ti so v letovišču 
prepovedani), elektronskih igric, nakita in drugih dragocenih stvari in seveda 
MOBILNIH TELEFONOV.  
Opremo zložite v potovalno torbo ali kovček, označite lastnika in priložite seznam 
opreme. Otroci naj pomagajo pripravljati stvari, da jih bodo poznali. 
 


