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ZAPISNIK RODITELJSKEGA SESTANKA 
 
 

2. roditeljski sestanek 5. c in 5. č razreda, v torek, 9. 2. 2010, ob 18. uri 
 
 
Dnevni red: 
Predstavitev šole v naravi  
 
Prisotni:  
starši 5. c in 5. č razreda, Tadeja Knific, Alenka Vadnov, Aleš Žitnik 
Odsotni:  
 
 

Ravnatelj Aleš Žitnik je staršem povedal glede lokacije šole v naravi (Porentov dom, 
depandansa) in razložil ceno šole v naravi (bivanje, prehrana, prevoz, učitelji smučanja) 
in da se bo cena razlikovala, zaradi smučarski kart, saj jih nekateri otroci, predvsem 
začetniki, ne bodo potrebovali za vse dni. Okvirna cena je približno 180 EUR. 
Starši do dobili zloženke z vsemi bistvenimi informacijami (prihod, odhod, naslov in 
telefon počitniškega doma, cilji, dejavnosti, prehrana, oprema, oblačila in ostale 
potrebščine, druga navodila). Opozorjeni so bili, da imajo otroci lahko s seboj mobilne 
telefone, vendar za njih odgovarjajo sami ter jih ne smejo uporabljati v času dejavnosti, 
saj bomo ukrepali po šolskem pravilniku. Učiteljica Tadeja Knific je povedala še seznam 
opreme in ostalih potrebščin. 
Učiteljica Alenka Vadnov je povedala, da pridejo otroci prvi dan na avtobus v opremi za 
smučanje, saj bodo v domu le odložili prtljago, nato pa se odpeljali na smučišče ter da 
naj vso opremo podpišejo, palice in smučke spnejo, smučarske čevlje pa dajo v 
nahrbtnik ali posebno torbo in da je smučarka čelada obvezna.     
Starši so na posebne liste zapisali še telefonske številke za nujna sporočila in ostale 
posebnosti otrok (zdravila, alergije, hoja v spanju). 
Starši so vprašali, ali bodo do smučišča otroci hodili peš in koliko časa traja hoja ter kje 
bodo puščali smuči in ostalo. Povedano je bilo, da približno 15–20 minut ter, da bo 
smučarska oprema shranjena v posebnem prostoru pri smučišču. Gospa Kaltek je 
izpostavila, da je voda v bazenu zelo mrzla, vendar smo ji odgovorili, da je bila glede na 
naše izkušnje iz prejšnjih let primerna za kopanje. G. Sodnik je vprašal, če je za borderje 
nujno, da imajo posebne rokavice. Ravnatelj mu je odgovoril, da naj se sami odločijo, bi 
bilo pa dobro, zaradi varnosti.      

 
 

Sestanek je bil zaključen ob 18.35. 
 
Kokrica, 12. 2. 2010      Zapisala: 
         Alenka Vadnov 

 


