
 

 

SEZNAM OPREME ZA ZIMSKO ŠOLO V NARAVI – SMUČARJI 

                    AREH, 28. 01. – 01. 02. 2013 

 

SMUČARJI- ne pozabite na smučke, palice in smučarske čevlje 

                      Primerne so samo  carving smuči!!  

 preglejte smuči, drsno ploskev, brezhibnost okovja in varnostnih zavor,ali so palice dovolj 

visoke 

 enako velja za smučarske čevlje ( pomerite , če so otroku še prav !) 

 čelada (obvezna za otroke do 14. leta starosti) 

 nahrbtnik ali torba za pancarje 

Če sami ne zmorete ugotoviti tehnične brezhibnosti opreme, naj vam to opravi strokovnjak 

( g. Langenvalter, Pot v Močilnik 5b ali g. Aleš Kuhar, Janezova vas ) 
 

Pribor za osebno higijeno 

 zobna pasta in ščetka za zobe, milo, glavnik, papirnati robčki, toaletni papir 

 2 – 3 brisače  

 kremo za sončenje ( visok faktor), labella, smučarska očala ( temni zaslon ) ali sončna očala 

 platno ali polivinil, če je to potrebno 

Oblačila 

* spodnje perilo za 5 dni 

 žabe ali smučarsko perilo ( obvezno 2x ) dodatno tople nogavice 

 smučarski kombinezon ali smučarske hlače in bunda,  kapa, trak                                      

smučarske rokavice ( obvezno  dvoje! ) 

 trenerka, superge in čevlji za hojo ter manjši nahrbtnik( za malico )  

 tople srajce, puliji, majice in pulover 

 

 sušilec za lase ( 3 učenci enega ) 

 vrečko za umazano perilo 

 copati ( obvezno!) 

  dogovorjena vsota denarja ( največ  20€ ) 

 najljubša igrača , družabne igre, knjiga 

 zvezek, pisalo, barvice ali flomastri 
 

Opozorilo! Za GSM, MP3, vokmane in podobno odgovarjajo učenci sami! 

 

Ne pozabite: 

- na tabletke proti slabosti 

- na  zdravstveno kartico, na spisek prehrambenih in zdravstvenih posebnosti otroka, na 

morebitna zdravila z navodilom za uporabo ( nujno sporočiti razredniku!) 

 

OPREMO OZNAČITE! 

Naslov bivanja je:                                                  HOTEL ZARJA 

       Frajhajm 34 

       2208 Pohorje 

Telefon: 02/603 60 00 

Fax. 02/603 60 01 

E-mail : info@hotel-zarja.si 


