
   
 
 
 
 
 

DOM PLANICA 
Rateče 167 

4283 Rateče – Planica 

seznam opreme_2013/2014   

 
SEZNAM POTREBNE OPREME ZA LETNO ŠOLO V NARAVI 

 
Osebni dokumenti:  Oblačila in obutev: 
 zdravstvena izkaznica   spodnje perilo 

 tanjše in debelejše nogavice 
 pižama 
 trenirka ali športna oblačila za prosti čas 
 tople rezervne dolge hlače 
 majice, puli,  pulover 
 debelejši pulover ali termoflis 
 vetrovka ali druga nepremočljiva obleka 
 kapa, rokavice 
 telovadni copati 
 copati za v dom 
 
OBVEZNO! 
 močnejši planinski čevlji* (nizki ali 

visoki) z dobro profiliranim podplatom 
za aktivnosti v gorskem okolju  

*Naš dom leži na skoraj 1000 m nad morjem, kjer imamo 
gorske pogoje gibanja v naravi, zato je primerna obutev ena 
od osnovnih potreb za zagotavljanje varnosti posameznika in 
udeležbe na programu. 

 
Za bivanje:  
 1 rjuha in 1 prevleka za odejo ter 

prevleka za vzglavnik* 
     (spalne vreče v domu niso dovoljene!) 
 milo 
 zobna ščetka in zobna pasta  
 pribor za osebno higieno 
 papirnati robčki 
 vreča za umazano perilo 
 2 brisači 
 1 plastična ali termo  
     steklenica 0,5 – 1 litra 
 zaščitna krema za sonce 

 
 
 
 

  Za šport in razvedrilo: 
Za izvajanje pouka:   loparji za namizni tenis 

 inštrumenti (kitara, orglice, harmonika…) 
 čelna svetilka ali baterija za nočni pohod 
 sončna očala – priporočljivo 
 razne družabne igre 
 kopalke (v primeru slabega vremena) 

 peresnica,  zvezek in ravnilo 
 manjši nahrbtnik za delo na terenu 

 

 
 
 

*posteljnino si je možno izposoditi v domu – cena uporabe kompleta znaša 4,40 € na teden 
O navedenih športnih in razvedrilnih rekvizitih se predhodno dogovorite v razredu in si jih 
med seboj  porazdelite;  tako si boste popestrili prosti čas med bivanjem v domu. 
 
PRIPOROČAMO: 
Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku, potovalni torbi ali kovčku, copati obvezno na 
vrhu. 
Za vse informacije v zvezi s posebno opremo (npr.: kopanje, pohodniška oprema…) 
prosimo, da se učitelji - spremljevalci dogovorijo s pedagoškim vodjem doma, kamor so 
napoteni. 


