
 

DVODNEVNA ŠOLA V NARAVI ZA 8. R 

KAVKA -  3., 4. september 2015 

Odhod: četrtek, 3. 9. 2015, ob 8.15 

Povratek: petek, 4. 9. 2015, ob 14. 15 

 

Spremljevalca :  

Tanja Sivec Rutar, Matjaž Sovdat 

 

 

CENA: okrog 35 EUR (namestitev, hrana in prevoz) 

 

 

Program vključuje: 

 

- namestitev v CŠOD Kavka (Livške Ravne) 

- dvodnevni program po ponudbi CŠOD (naravoslovje, tehnika, šport) 

- avtobusni prevoz Kobarid – Livške Ravne – Kobarid 

V okviru šole v naravi bomo izvedli naravoslovni in tehniški dan. 

Opozorilo 

     Če imajo otroci kakšne zdravstvene težave ali druge posebnosti, vas prosimo, da to     

     pisno, telefonsko ali osebno sporočite razredniku. 

 

       Lep pozdrav 

                                                                  Razrednika: Tanja Sivec Rutar, Matjaž Sovdat 

 

 

 
IZJAVA STARŠEV 

Spodaj podpisani ______________________________ izjavljam, da sem  seznanjen s programom in ceno 

dvodnevne šole v naravi v CŠOD Kavka. S svojim otrokom se bomo pogovorili o primernem in odgovornem 

vedenju. 

Potrjujem udeležbo svojega otroka ________________________________ . 

                     Podpis staršev: ______________________________ 



 

SEZNAM OPREME, KI JO MORAJO IMETI UDELEŽENCI ŠOLE V 

NARAVI S SEBOJ 

 

Osebni dokumenti:  Oblačila in obutev: 

 potrjena zdravstvena izkaznica,  

 polnoletni - osebna izkaznica. 

  spodnje perilo, 

 nogavice, 

   pižama, 

Za bivanje:   trenirka (pozimi toplejša), 

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

UPORABA SPALNE VREČE NI 

DOVOLJENA 

 

  rezervne dolge hlače, 

  majice, 

 zobna ščetka in  pasta za zobe,   debelejši pulover, 

 milo,   vetrovka, 
 

 glavnik, 

 zaščitno kremo  za ustnice, 

 papirnati robčki, 

 platnena vreča za umazano perilo, 

 brisača, 

 mazilo ali pršilo proti klopom, 

 krema z UV zaščito, 

 1 plastenko 0,5 l. 

  razne družabne igre, 

 svetilke (čelne, …) 

 manjši nahrbtnik za pohode. 

 

 

 

 

 

SVETUJEMO: 

Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa na vrhu, da jih ob prihodu 

lahko takoj uporabijo. 

 

Pred prihodom naj udeleženci Šole v naravi preverijo in označijo svojo opremo, da ne bi prihajalo 

do zamenjav opreme. 

 


