
Obvestilo za učence, ki se bodo udeležili strokovne ekskurzije v 

Avstrijo, dne 4.6.2022 

  »STYRASSIC PARK, GRAD HERBERSTEIN« 

 

 Odhod: sobota, 4.6.2022 

Zbor učencev pred šolo Miklavž: ob 7.15 uri 

Odhod avtobusa: 7.30 uri 

Prihod v Miklavž: okrog 18.00 

NE POZABITE:  
• VELJAVNE DOKUMENTE(osebno izkaznico ali  potni list,  mednarodno 

zdravstveno izkaznico). Dokumente dajte v kuverto ali manjšo prozorno 

vrečko, opremite z listkom, kateri dokumenti so priloženi ter oddate 

spremljevalni učiteljici, 

• hrana je ta dan iz nahrbtnika za cel dan, učenci naj imajo s seboj 2 

nahrbtnika (večji nahrbtnik za vso hrano in pijačo za ta dan, le tega bodo 

puščali v prtljažniku avtobusa)  in manjši nahrbtnik, ki ga bo učenec nosil s 

seboj ves čas ogledov, v katerega si bo pred vsakih ogledom dal hrano in 

pijačo). Na avtobus je dovoljeno nesti manjši nahrbtnik samo z vodo in 

denarnico. 

• zadostna količina vode (4 majhne plastenke). 

• primerna športna oblačila in obutev, 

• tabletke proti slabosti, če jih vaš otrok potrebuje,  

• robčke, 

• mobiteli- so dovoljeni, vendar odgovornosti za njih prevzemajo učenci. 

Starši sami presodite, če mobitel vaš otrok potrebuje. Fotografije bodo 

učenci lahko dobili od učiteljice.  

• žepnina- starši sami presodite, koliko žepnine bo Vaš otrok imel s seboj, 

cca.10€-30€ je dovolj za spominke 

• drobiž (0,50-0,70 € za WC), 

• učenci so dolžni spoštovati pravila in dogovore z učiteljem spremljevalcem, 

• predvideno vreme za ta dan je rahel dež, od 21 - 25 C, obvezno 

spremljajte obvestilo dva dni pred odhodom na spletni strani šole, kjer bo 

objavljena  vremenska napoved za soboto. 

Učiteljice, ki bodo z nami na ta dan: 1. razredi Bojana Jurić, Saša Stankovič in 

Nataša Kraner; 2. razredi Simona Žitnik, Petra Krašna, Ksenija Detiček in Karina 

Ledinek in 3. razredi Simona Kocbek in Sandra Laketić. 
 

Učenci pridite spočiti in dobre volje, saj nas čaka nepozaben dan. 

Učiteljica nemškega jezika 

Ines Pečnik                               


