
FORMALNOSTI in CENIKI    …                                                                         …. 
 

 
Izvajamo t.i. »MALO« in »VELIKO« varianto.  
 

 
 
MALA VARIANTA 
 
Izvede se za skupine do 60 otrok.  
 
Na šolo prideta 2 predavatelja z enim teleskopom. Predavanje poteka za vse učence hkrati, na 
opazovanjih se razdelijo v 2 skupini, ena opazuje nebo s prostimi očmi (zvezdne karte, 
orientacija, binokular, ...), druga pa opazuje astronomske objekte (odvisno od aktualnega neba: 
Luna, planeti, zvezdne kopice, meglice, galaksije, dvozvezdja, ...) s pomočjo teleskopa. Skupine 
se menjajo ciklično-vsi vidijo vse. 
 
CENA: 55.000 SIT »neto« ter potni stroški za osebni avtomobil na relaciji Maribor-kraj izvedbe-
Maribor.  
 
V primeru neodpovedane izvedbe, vendar zaradi poslabšanja vremena brez opazovanj, je cena 
nižja (40.000 SIT), potni stroški se plačajo v celoti. 
 
 
VELIKA VARIANTA 
 
Izvede se za skupine od 61 do 90 otrok.  
 
Na šolo pridejo 3 predavatelji z dvema teleskopoma. Predavanje poteka za vse učence hkrati, na 
opazovanjih se razdelijo v 3 skupine, ena opazuje nebo s prostimi očmi (zvezdne karte, 
orientacija, binokular, ...), druga in tretja pa opazujeta astronomske objekte (odvisno od 
aktualnega neba: Luna, planeti, zvezdne kopice, meglice, galaksije, dvozvezdja, ...) s pomočjo 
dveh teleskopov. Skupine se menjajo ciklično, tako da vsi vidijo vse. 
 
CENA: 85.000 SIT neto (+ davek) ter potni stroški za en osebni avtomobil na relaciji Maribor-kraj 
izvedbe-Maribor (v obe smeri).  
 
V primeru neodpovedane izvedbe, vendar zaradi poslabšanja vremena brez opazovanj, je cena 
nižja (55.000 SIT), potni stroški se plačajo v celoti. 
 
 
CENIK IN POGOJI PLAČILA VELJAJO DO 30. 6. 2006.  
 



POSTOPEK REZERVACIJE                                                                              …. 
 

 
Astronomski naravoslovni dnevi (AND) trajajo v celoti cca 4,5 ure, za učence cca 4 ure.  
Zaradi mraka smo v različnih mesecih vezani na različno uro opazovanj (navedena je ura začetka 
za učence, mi pridemo na šolo 30 min. prej): 
 
september in oktober ob 19:00;  
november, december, januar, februar in marec ob 18:00;  
pril, maj in junij ob 19:00. 
 
 

Po dogovoru so možne tudi časovne spremembe pričetka AND. 
 
Za rezervacijo termina AND pokličite: 
 
mag. Vladimir Grubelnik, prof.  
GSM: 041 792 566 
e-mail: vlado.grubelnik@uni-mb.si 
 

 
 
formalnosti: 
 
1) Telefonsko se dogovorite za termin izvedbe AND, povedati morate kontaktno telefonsko 
številko (najbolje GSM) ter e-mail naslov. 
 
2) Na e-mail vam pošljemo učne liste, ki jih šola natisne in fotokopira za potrebno število 
učencev. Učni listi se rešujejo po končanem naravoslovnem dnevu. 
 
3) Učitelj stimulira učence, da si pripravijo vprašanja.  
 
4) Učitelj poskrbi za ustrezen prostor, ki ustreza številu učencev in ima možnost zatemnitve, 
platno (po dogovoru) in računalniški projektor (po dogovoru). Predavanje se izvede za vse 
učence hkrati, računalnik prinesemo mi.  
 
5) Učitelj poišče v okolici šole primeren prostor za opazovanje (šolsko igrišče, parkirišče, travnik, 
...), ki mora biti dostopno z osebnim avtom. 

6) Ker je izvedba AND odvisna tudi od vremena, učitelj pokliče Vladimirja Grubelnika na GSM: 
041 792 566 dan pred izvedbo zaradi potrditve AND. 

7) Učitelj zagotovi dovolj spremljevalnega osebja za zagotavljanje reda in discipline, saj za 
varnost na AND odgovarja šola. 
 

 


