
SMUČARSKA ŠOLA V NARAVI – 5. IN 6. RAZRED 
 

SEZNAM OPREME, KI JO MORAJO IMETI UČENCI S SEBOJ 
 

Osebni dokumenti:  Oblačila in obutev: 

 potrjena zdravstvena izkaznica,  

 polnoletni - osebna izkaznica. 

  Smučarska oblačila za zimsko športni 
teden 

 Smučarski čevlji 

 Smučarska očala-obvezno! 

 Smučarska čelada-možna izposoja v 
Domu 

 Alpske smuči in palice 

 spodnje perilo, 

 nogavice, 

   pižama, 

Za bivanje:   trenirka (pozimi toplejša), 

 1 rjuha, 1 prevleka za odejo, 
prevleka za vzglavnik, 

  rezervne dolge hlače, 

 srajce, majice, 

 zobna ščetka s pasto,   debelejši pulover, 

 milo,   bunda (poleti vetrovka), 

 zaščitna krema proti soncu! 

 glavnik, 

 vazelin za ustnice, 

 papirnati robčki, 

 platnena vreča za umazano perilo, 

 2 brisači, 

 1 plastična steklenička 0,5 l. 

  kapa (pozimi tudi rokavice in šal), 

 telovadni copati, 

 sobni copati, 

 močnejši čevlji za pohode in rezervni 
čevlji, 

 dežnik, 

 vrečka za malico ! 

  Za šport in razvedrilo: 

   loparji za namizni tenis, 

Za učenje:   loparji za badminton in žogice, 

 pisalni in risalni pribor,   inštrumenti (kitara, orglice…), 

 zvezek in ravnilo,   razne družabne igre. 

 manjši nahrbtnik za pohode. 

 naglavna ali manjša svetilka 

  

   
O navedenih športnih in razvedrilnih rekvizitih se predhodno dogovorite v razredu in 
si jih med seboj  porazdelite;  tako si boste popestrili prosti čas med bivanjem v 
domu. 
 
PRIPOROČAMO: 
Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa na vrhu, da jih 
ob prihodu lahko takoj uporabijo. 
 
 
 



NARAVOSLOVNA ŠOLA V NARAVI – 7. RAZRED 
 

SEZNAM OPREME, KI JO MORAJO IMETI UČENCI S SEBOJ 
 
 
OPREMO  IN OBLAČILA ZA DEJAVNOSTI NA TERENU PRILAGODITE LETNEMU ČASU:  
Pohodna obutev (športni copati), udobno športno oblačilo, rezervna obleka in obutev, 
vetrovka, nahrbtnik za malico, plastenka za pijačo (1/2 l), pokrivalo, rokavice, sončna očala. 
Za delo na terenu: mobilni telefoni, polnilci, kabli za prenos podatkov, tablica, fotoaparat 
(odločitev staršev) 
 
OPREMA  IN OBLAČILA ZA DEJAVNOSTI V DOMU:  
Primerna obleka: trenirka, majice, hlače, pižama, spodnje perilo, brisače; sobni copati pribor 
za osebno higieno. 
 
POSTELJNINA:  
Prevleka za prešito odejo, prevleka za vzglavnik, navadna rjuha. 
 
OSTALO:  
Osebni dokument, kartica zdravstvenega zavarovanja, komplet obližev, morebitna osebna 
zdravila, pisalni pribor, družabna igra, dogovorjen manjši znesek denarja za »priboljške«. 
V domu je javna telefonska govorilnica (kartico prinesejo s sabo). 


