
OŠ Šmartno v Tuhinju 

Šmartno 27a 

1219 Laze v Tuhinju 

 
 

OBVESTILO O EKSKURZIJI ZA 7. RAZRED 
 

Obveščamo vas, da bo v torek, 22. maja 2018, potekala ekskurzija za 7. razrede. 
Odhod avtobusa izpred šole je ob 7.30, prihod pred šolo pa je predviden med 
19.00 in 19.30. Prosimo vas, da otroka počakate pred šolo.  
 
Na ekskurziji si bomo ogledali Škocjanske Jame, se sprehodili po Muzeju Vojaške 
zgodovine v Pivki, kjer bomo med drugim spoznali tudi notranjost podmornice. 
V Dolenjem jezeru  pri  Cerknici bomo s pomočjo makete spoznali delovanje 
presihajočega jezera in se sprehodili do cerkniškega jezera. 
 
Učenci naj imajo s seboj trdo podlago za pisanje, pisalo, zemljevid Slovenije, 
dežnik (v primeru slabega vremena). Učenci naj bodo oblečeni udobno in 
vremenu primerno. Obuti naj bodo za hojo po slabšem terenu. 
 
S seboj bomo vzeli šolsko malico, učenci pa naj imajo s seboj malico za 
popoldanski čas (kosilo na ekskurziji ne bo organizirano). Tisti učenci, ki imajo 
naročeno kosilo v šoli, bo ta dan odjavljeno. 
 
Cena vstopnin (Škocjanske jame, Muzej v Pivki , Cerknica/Dolenje jezero) znaša 
približno 19,50 €/osebo in bo skupaj s prevozom obračunana po položnicah. 
 
Udeležba na dnevih dejavnosti je obvezna. V primeru opravičljive odsotnosti 
učenca (npr. bolezen) je potrebno udeležbo na dnevu dejavnosti odpovedati 
najkasneje dva dni (najkasneje v nedeljo, 20. maja 2017) pred izvedbo na 
projekt1.osljsmt@guest.arnes.si. V nasprotnem primeru se stroški prevoza 
zaračunajo. 
 
Prijazen pozdrav, 
 
 

      Ema Nežmah, vodja ekskurzije 
 
     Peter Pogačar  in Tomaž Smole,          
     razrednika 
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