
  
 
                                                
 
                                                                                                                                         
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Nordijski center Planica 
 

 

 

 

 

 

 

PRIPOROČAMO: 
Učenci naj ne jemljejo s seboj vrednostnih predmetov in večjih vsot 
denarja, v nasprotnem primeru za to odgovarjajo sami. 
Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi. 
Otrok naj ima s seboj največ 20 EUR (razglednice, spominek, obisk  
muzeja). 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
 
Dom Planica  
6. – 10. 2. 2016 
 

Planica ni le zibelka smučarskih skokov in 
poletov. Za mnoge predstavlja eno 
najlepših alpskih dolin, obkroženo z 

mogočnimi stenami Mojstrovke, Ponc in 
Jalovca. Lega doma Planica, ki je na skoraj 

1000 m nadmorske višine in le 200 m 

oddaljen od skakalnic, je idealna za 
izvajanje programa Šole v naravi. V 

zimskem obdobju prevladujejo športni 
tedni z alpskim smučanjem in tekom na 
smučeh. Za popestritev učenci in dijaki 

lahko tudi sankajo, izvedejo zimski pohod 
in uživajo v igrah na snegu. 

 

http://www.osc-planica.si/


CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI 
Nordijski center Planica - depandansa  
Rateče 167, 4283 Rateče – Planica 
 
TRAJANJE: 
od 6. 2. 2017 (ob 7,45) 
do 10. 2. 2017 (okrog 18. ure) 
 

Kontakt:  040 849 924 
 
 25 urni tečaj alpskega smučanja 
 tek na smučeh, sankanje 
 spoznavanje kulturne in naravne dediščine TNP 
 
BIVALNI POGOJI 

 

Jedilnica 100 sedežev 

Učilnica  50 sedežev 

Sobe v DEPANDANSI 1-posteljna soba, tuš/WC     3 x           

  2-posteljna soba, tuš/WC     4 x 

   3-posteljna soba, tuš/WC     7 x  

  4-posteljna soba, tuš/WC     4 x  

  5-posteljna soba, tuš/WC     1 x  

Skupno število ležišč v 
DEPANDANSI 

53 za učence in učitelje  
 

 CENA IN POGOJI PLAČEVANJA 

 

 
Plačljivo v treh obrokih po položnici (18. 12. 2016,  

18.1.2017 in 18.2.2017) ali enkratnem znesku 18.2.2017. 

SEZNAM OPREME, KI JO MORAJO IMETI UČENCI S 
SEBOJ 

 
 

Osebni dokumenti:  Oblačila in obutev: 

 potrjena zdravstvena 
izkaznica.  

 

  spodnje perilo, 

 nogavice, 
 toplejši pulover, 

   pižama, 

Za bivanje:   trenerka (toplejša), 

 1 rjuha, 1 prevleka za odejo, 
prevleka za vzglavnik, 

  rezervne dolge hlače, 
 srajce, majice, 

 zobna ščetka s pasto,   pulover, puli, 
 milo,   bunda,  
 glavnik, 
 krema za ustnice, 
 papirnati robčki, 
 vrečka za umazano perilo, 
 2 brisači, 
 krema za obraz proti soncu, 
 1 plastična steklenička 0,5 l, 
 manjši nahrbtnik. 

  kapa, rokavice in šal, 
 telovadni copati, 
 sobni copati, 
 rezervni čevlji, 
 SMUČARSKA OPREMA,  
 smučarska očala. 

  Za šport in razvedrilo: 

   loparji za namizni tenis, 

Za učenje:    razne družabne igre,   

 pisalni in risalni pribor, 
 mapa z 10 listi, 
 zemljevid Slovenije. 

   knjiga za branje. 

   
PRIPOROČAMO: 
Dodatne rokavice, kapo, šal, rezervne smučarske hlače (za začetnike). 
 
 
 

Cena: 180 EUR 


