
OŠ dr. IVANA KOROŠCA 
Paplerjeva ulica 15 
1353 BOROVNICA 
 

 

PLAVALNA  ŠOLA V NARAVI  - 5. razred 

Šolsko leto 2015/16 

Debeli rtič 

 

Naslov:  Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič, Jadranska cesta 73,  6280 Ankaran 

Telefon:  +386 5 909 72 26 
 
 
ODHOD iz BOROVNICE: ponedeljek, 28. september 2015, ob 8. 15 uri izpred železniške 
postaje, 
PRIHOD v BOROVNICO: petek, 2. oktober 2015 med  15.00 in 16.00. uro na železniško 
postajo. 
 
 
FINANČNA PREDSTAVITEV 
 

TURISTIČNA USLUGA  CENA NA UČENCA V EURIH 

Bivanje  23 €/ dan = 92 € 

Avtobus Borovnica - Debeli rtič-Borovnica 562 € 15 € 

Dodatno kosilo, petek 2.10.2015  6,5  € 

   

Nezgodno zavarovanje 5 dni x 0,39 € 1,95 € 

Pedagoški kader 5 dni x 3,50 € 17,50 € 

Vožnja  z ladjico do Kopra  10  € 

Vaditelj  plavanja   ? € 

Plavalna kapa/očala izposoja  3 € 

   

 SKUPAJ 145,95 € 

Sofinanciranje  MŠŠ  - 17,85 € 

Sofinanciranje Občina  - 67,60 € 

Subvencija MŠŠ – poslati vlogo na šolo   

 SKUPAJ 60,5 € 

   

 SKUPAJ  

 
* Cena  je odvisna od število prijavljenih učencev v šolo v naravi. Informativni izračun je 
pripravljen za 39 učencev. 
 
 
MOŽNOST PLAČILO NA 3 OBROKE:  

- september, oktober, november (poračun) 
 
 
 



 

V okviru bivanja na Debelem rtiču bomo izvedli naslednje dneve dejavnosti:  
- Kulturni dan: Kadar glava nad oblaki plava – večer poezije 
- Naravoslovni dan: Primorski svet 
- Tehniški dan: Orientacija 
- Športni dan: Pohod 

 
 
SEZNAM OPREME, KI JO UČENCI MORAJO IMETI S SEBOJ 

 
PRIPOROČAMO:  
Vsa oprema naj bo v eni potovalni torbi, copati, kopalke, brisača in zdravstvena izkaznica naj bodo 
na vrhu potovalke ali pa že pripravljene v nahrbtniku. Ravno tako naj bodo že pripravljena zdravila 
z navodili. 

 
O kakršnihkoli zdravstvenih ali drugih težavah, ki jih ima otrok, pravočasno obvestite 
razrednika, za vse zdravstvene težave v času bivanja pokliče pedagoški vodja.  
 
V času bivanja nas lahko pokličete na telefonsko številko (SPOROČILI NAKNADNO) , med 19. 00 
in 19.30 uro. 

 
MOBILNI TELEFONI in  VREDNEJŠI PREDMETI NISO ZAŽELENI IN ZA NJIH NE 
ODGOVARJAMO. 
 
 

Osebni dokumenti: Oblačila in obutev: 

 

 kartica zdravstvenega zavarovanja, 

 osebna zdravila z natančnimi navodili za jemanje 
(navodila oddate učiteljici na dan odhoda), 

 tableta, lizika proti slabosti (tudi za nazaj). 
 

 

 spodnje perilo   (kakšno garnituro več), 

 nogavice, 

 pižama, 

 trenirka, 

 rezervne dolge/kratke hlače, 

 majice (dolg/kratek rokav), 

 debelejši pulover/jopa/ flis, 

 vetrovka, 

 kapa, 

 čevlji za pohod (supergi), 

 copati za v dom, 

 vsaj dvoje kopalke. 
 

 
Za šport in razvedrilo: 
 

 najljubša otrokova igrača, knjiga 

 družabna igra, 

 bidon ali plastenka,  

 zložljiv dežnik,  

 denar (sladoled, razglednica): do 15 € . 
 

 

Za bivanje: 

 

 2 kopalni brisači, 

 2 brisači, 

 zobna ščetka s pasto,  

 milo, 

 glavnik, 

 krema, 

 papirnati robčki, 

 vreča za umazano perilo (po možnosti platnena), 

 sušilnik za lase, 

 krema za sončenje. 
 

Za učenje:  

 urejena peresnica, 

 zemljevid Slovenije 

 manjši nahrbtnik za  pohod. 
 


