
Poletno šolo organiziramo:     ob podpori 
 

 
 
 

 

Dragi modelar, draga modelarka, 

veseli nas, da se bomo družili na Poletni šoli modelarstva v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS). 

Potrudili se bomo, da se boste vsi udeleženci na poletni šoli naučili čim več ter odšli domov bogatejši za marsikatero 

koristno spoznanje in izkušnjo. V tem pismu so podrobne informacije o poletni šoli, zato te prosimo, da ga pazljivo 

prebereš. 

Poletna šola modelarstva bo potekala od nedelje, 1. julija, do sobote, 7. julija 2018, v Koči na Naravskih Ledinah 
pod Uršljo goro (Jazbina 16, 2393 Črna na Koroškem). Prosimo te, da si s starši dobro pogledate zemljevid na 
povezavi. Predlagamo, da se do koče pripeljete prek Kotelj in ne prek Črne, če prihajate iz Ljubljane, Maribora ipd. 
Razen v primeru da ste iz Mežiške doline oz. okolice, ne priporočamo poti prek Črne. Prav tako priporočamo, da ne 
zaupate slepo Garminu, ker ne najde tega naslova in vas bo peljal v Črno na Koroškem. 
 
Pred kočo se bomo zbrali v nedeljo, 1. julija 2018, med 9:00 in 9:30. V primeru lepega vremena se bomo okoli 10:00 

odpravili na Uršljo goro, kamor so lepo vabljeni tudi tvoji starši, sorodniki in prijatelji. Če bo vreme slabo, pa bomo 

pohod prestavili na drug dan v času poletne šole. Med poletno šolo boste ustvarjali končne izdelke, se družili in 

uživali v družabnih oziroma športnih igrah. Zadnji dan pa bomo staršem in drugim predstavili rezultate svojega dela. 

Poletna šola se bo končala v soboto, 7. julija 2018. Takrat naj starši pridejo po tebe pred kočo ob 16.00 in skupaj 

jim bomo pokazali, kako delujejo letala, ki jih bomo na taboru izdelali. Ker pa je vse odvisno od vremena, bomo o 

morebitni spremembi časa zaključka poletne šole starše pravočasno obvestili po e-pošti. 

Letos bomo izdelovali daljinsko vodeno letalo iz deprona, ki ga boš, seveda z oddajnikom vred, po taboru lahko 

odnesel domov. Spoznal boš kako preprosto je doma izdelovati daljinsko vodena letala, eksperimentiral z lastnimi 

izboljšavami ter seveda v zraku tudi preizkušal svoje letalo. 

Na taboru se bomo predvsem družili med seboj, zato bo uporaba mobilnih telefonov za igranje igric nekoliko 
omejena. 
 
Na kaj ne smem pozabiti, ko pakiram? 
Posteljnina (rjuha, prevleka za odejo in blazino), primerna obutev (planinski oziroma pohodni čevlji ali visoki 
telovadni copati – za pohod na Uršljo goro), anorak, dežnik, copate za v kočo, primerno obleko za bivanje v hribih – 
oblačila tudi za hladno vreme, pribor za osebno higieno, pokrivalo in zaščita proti soncu, nahrbtnik za na teren, 
plastenko/stekleničko za vodo, zdravstveno izkaznico in osebni dokument. S seboj pa seveda lahko prineseš kakšen 
inštrument, žogo ali druge športne rekvizite, družabne igrice in še kaj.  
 

Izjava: 

Prosimo te, da s seboj na poletno šolo prineseš izpolnjeno in podpisano izjavo, ki jo pošiljamo v priponki tega 
sporočila. Brez izjave se tabora žal ne boš mogel udeležiti. 
 
Dodatne informacije: Za dodatne informacije lahko pokličeš na Zvezo za tehnično kulturo Slovenije na telefonsko 
številko 01 25 13 727 ali pišeš na tabori@zotks.si. V času poletne šole pa bo z vami poleg modelarskih mojstrov 
Mihe Kozjeka in Mihe Kočarja tudi Mateja Novak, ki bo skrbela za družabne in športne aktivnosti (031 211 896 – na 
tej telefonski številki bo dosegljiva šele od nedelje popoldne). 
 
Lep pozdrav,  ekipa tabora 

 

Poletna šola modelarstva 2018 
 končne informacije

(Naravske ledine, od 1. do 7. julija 2018)

http://www.pzs.si/koce.php?pid=73
http://www.pzs.si/koce.php?pid=73
https://www.google.si/maps/place/Jazbina+18,+2393+%C4%8Crna+na+Koro%C5%A1kem/@46.4864982,14.9366843,243m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x476ff795523c5ae9:0x28557d171efbd56!8m2!3d46.4864982!4d14.9375274?hl=sl
mailto:tabori@zotks.si

