
 
ŠOLA V NARAVI ZA PETOŠOLCE: BAŠKA, OTOK KRK, september 2022 

 
Spoštovani starši! 

Prvo stran v knjigi vaših otrok, ki bo namenjena  5. razredu, bomo  popisali v šoli v naravi. Tja 
se namreč odpravljamo tretji teden v septembru, zato vam posredujemo najnujnejše 
informacije, ostale pa vam bomo posredovali na 1. roditeljskem sestanku, ki bo 13. 9. 2022,  
ob 17. uri. 

 
Šolo v naravi, ki bo trajala pet dni, bomo izvedli v Baški na otoku Krku. Potekala bo od 
ponedeljka, 19. 9. 2022, do petka, 23. 9. 2022. Odhod je v ponedeljek, 19. 9. 2022, ob 7. 00 
uri izpred hotela Faraon. Šola v naravi se bo zaključila v petek, 23. 9. 2022, s prihodom v 
Celje okoli 18. 30 ure. 
 
Okvirna cena  na učenca (v kolikor se ŠVN udeležijo vsi učenci) znaša 135,40 €. Znesek se 
poravna preko položnic, v treh obrokih. V primeru težav s plačilom ŠVN se obrnite na šolsko 
svetovalno službo, saj so v ta namen zagotovljena sredstva s strani ministrstva.  
Cena vključuje vse stroške namestitve, polni penzion s popoldansko malico.  
 
Otroci lahko imajo s seboj 150 hrvaških kun (nič več) za nakup spominkov oziroma sladoleda. 
Za panoramsko vožnjo  z ladjico ne potrebujejo denarja, saj stroške zanjo krije občina Baška. 
S seboj prav tako potrebujejo osebno izkaznico ali potni list ter urejeno zdravstveno 
zavarovanje. Prosimo, če oblačila otrok označite.  
 
OBVEZNA OPREMA: 

 kopalke,  
 brisače,  
 zaščitna krema, 
 pokrivalo za glavo (kapa ali klobuček), 
 trenirka,  
 športna obutev, 
 več majic,  
 toplo oblačila, 
 sobni copati,  
 pižama, 
 pribor za osebno higieno, 
 nahrbtnik,  
 vetrovka, 
 sušilec za lase, 
 priljubljene družabne igre,  
 peresnica, pisala, barvni svinčniki, mapa, škarje,  
 plastenka s pijačo.  

 
V dobro otrok smo se dogovorili, da mobilni telefoni niso dovoljeni.  Vse tekoče informacije 
in foto utrinke boste lahko spremljali preko spletne strani naše šole oziroma Celjskega doma 
v Baški. 
 
 
                  Vodja šole v naravi: Sandra Rakuša 


