
 

Osebni dokumenti Za bivanje 
Oblačila in obutev 

Za šport in razvedrilo 

potrjena kartica zdravstvenega 
zavarovanja 

1 prevleka za vzglavnik * šolski (sobni) copati zvezek 

veljavna osebna izkaznica/potni list 1 prevleka za odejo* 
spodje perilo, 
nogavice 

1 podloga za sedenje (zunaj) 

 številke staršev 1 jogij rjuha (200x90) * pižama 
pisalni in risalni pribor (flumastri, 
barvice…) 

  
pribor za osebno higieno-zobna ščetka,  
zobna pasta… 

trenirka manjši nahrbtnik  

  vreča za umazano perilo rezervne dolge hlače  

  2 brisači majice  

  mazilo ali sprej proti klopom debelejši pulover  

  plastenka 0,5 l ali bidon vetrovka  

  zaščitna sočna krema kapa   

   dežnik ali palerina   

    telovadni copati   

    pohodni čevlji   

*izjema tisti, ki ste napisali, da si boste posteljnino izposodili tam (to se bo obračunalo dodatno 4,40€). Obvezna je uporaba celotne posteljnine 

(lastna ali izposojena). Uporaba spalnih vreč ni dovoljena. 

 

Ni nujno, je pa priporočljivo (če imate doma), da s seboj vzame še: 

- svetilka (ročna ali čelna za zunaj) 

- razne družabne igre 

- loparji za namizni tenis 

- glasbeni inštrument 

 

 



V petek bodo učenci imeli 1. in 2. šolsko uro po urniku, sledila bo šolska malica in odhod proti Mežici. V nedeljo bomo po kosilu (ki bo okrog 
13.00 ure) pripravili svoje stvari za odhod in se odpeljali proti Dolu. V Dolu nas lahko pričakujete okrog 16.00 ure. O točni uri prihoda pred šolo 
boste obveščeni (preko sms sporočila). Šolsko kosilo bo v petek, 17. 9. 2021 za prijavljene učence odjavljeno, tako da ne potrebujete vi skrbeti 
za odjavo kosila za tisti dan. 

Učenci morajo imeti s seboj 12 eur (prosim, da imajo točno) za vstop v rudnik Mežica in po želji dodatnih 10 eur, če bo možnost še za kakšen 
sladoled ali kaj drugega v okolici.  

Denar za vstop v rudnik (12 €) in kartico zdravstvenega zavarovanja, naj imajo pri sebi, saj bomo to pobrali na avtobusu, ko se bomo peljali proti 
Mežici. Med vožnjo domov bodo učenci kartico zdravstvenega zavarovanja prejeli nazaj.  

Pred odhodom na vikend staršem priporočamo, da se učenci zaradi večje varnosti samotestirajo (teste za samotestiranje dobite v lekarni).  

Telefoni na taboru niso dovoljeni. Hrane (sladkarij) naj učenci ne prinašajo. V primeru neprimernega vedenja in neupoštevanja pravil in 
navodil vas bomo poklicali, da boste prišli po svojega otroka.   

 

PLAČILO TABORA: 

Prejeli boste dve položnici (izjema ste tisti, ki imate subvencijo). Prva položnica (znesek 40€), ki jo morate poravnati še pred začetkom tabora in 
drugo po taboru. Tisti, ki koristite subvencijo in če bo le-ta odobrena delno, dobite le drugo položnico.  

Stroški: 43,60€ (nočitve in prehrana) + *kdor ima izposojo posteljnine v CŠOD 4,40€ + 12,25€ (na osebo) avtobusni prevoz tja in nazaj + 12€ 
(imajo učenci s seboj za vstopnino v rudnik Mežica). 

 


