
O  
 K

K  49, 4000 K

SNOVNA ŠOLA

IDRIÈEVA RANJ
FRANCETA PREŠERNA RANJ

 
 

Tel.: (04) 20 10 340    fax: (04) 20 10 341     EZR  01252-6030657670    ID SI94256454 
elektronska pošta: info@o-fp.kr.edus.si    internet  http://www.o-fp.kr.edus.si 

N
atisnjeno in podpisano oddaj v tajništvo, kopijo pošlji po elektronski pošti na naslov info@

o-fp.kr.edus.si 

Kranj, 6.1.2009 
 
ZAPISNIK:  2. roditeljskega sestanka 5.a in 5.b razreda 
  dne, 6.1.2009   ob 17. uri 
  v jedilnici 
 
Prisotni: starši otrok 5.a in 5.b razreda, g. ravnatelj, razredničarki Simona Bizjak Mrak ter 
Maruša Karu 
 
Dnevni red:  1. Zimska šola v naravi 
AD 1.  Poročilo z razprave 
Kaj sem povedala staršem  s pomočjo zloženke, ki jo je vsak prejel, 
- datum in ura odhoda ter prihoda, 
- nastanitev v domu Vila v Kranjski Gori, opis okolice in doma, 
- večje sobe s kopalnicami, jedilnica, soba za igranje,   
- dejavnosti, ki jih bomo izvedli , 
- okvirni program, 
- potrebna oprema, 
- smuči in palice spete s trakom, podpisane, 
- obvezna smučarska čelada in smučarska očala, 
- pakiranje (vsa oprema v eni torbi, smučarski čevlji v nahrbtniku, copati na vrhu), 
- prvi dan oblečeni v smučarska oblačila, ker bomo v domu razložili prtljago, avtobus 

nas bo odpeljal na smučišče), 
- smuči in palice bomo puščali na dogovorjenem prostoru Žičnic Kranjska Gora, 
- telefoni (na lastno odgovornost), starši naj jih kličejo le v najnujnejših primerih, 
- denar (6,50 EUR za bazen, Liznjekovo domačijo ter 2 predavanji in ne več kot 5 EUR 

za lastno uporabo), 
- sladkarije in pijača (ne preveč), na voljo bodo imeli dovolj čaja in vode, 
- obvestilo o boleznih, močenju postelje, zdravila, 
-  z otroki gredo 4 razredničarke in 3 učitelji smučanja, vodja smučanja je ga. Mojca 

Škarabot, vodja šole v naravi Simona Bizjak Mrak, 
- 4 zunanji učitelji smučanja, dobre izkušnje iz preteklega leta.G. ravnatelj Aleš Žitnik 

je razložil ceno ZŠN.  
Sklepi: 
Denar za lastne potrebe in zdravstvene izkaznice bodo imeli otroci pri sebi. Denarja za 
lastne potrebe ne bo več kot 5 evrov. Smučarske čevlje bomo nosili v dom, da se 
posušijo. Starši bodo izpolnili obrazec o zdravstvenih posebnostih otrok ter vpisali tel. 
številke, kjer bodo dosegljivi v času šole v naravi. 
 
Sestanek zaključen ob 18.15 uri.  
 
Razredničarki Simona Bizjak Mrak in Maruša Karu 
 
Zapisala Simona Bizjak Mrak 
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