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OSNOVNIM ŠOLAM 
V OBČINI MEDVODE in VODICE 
 
 
 
 
 
 
Zadeva: Izposoja opreme za alpsko smu čanje in uporaba Nordijskega centra 

Bonovec Medvode v šolskem letu 2014/15. 
 
Tudi v letošnjem šolskem letu je na zavodu možna brezplačna izposoja opreme za alpsko 
smučanje ter v času obratovanja Nordijskega centra Bonovec Medvode možnost uporabe 
poligona za tek na smučeh. 
 
 
A. Oprema za alpsko smu čanje 
 
Namenjena je učencem OŠ iz občine Medvode in Vodice, in sicer za udeležbo v zimski šoli v 
naravi, na športnem dnevu ali za izvedbo programov Zlati sonček in Krpan.  
Na voljo so vam različne dolžine smuči in palic ter smučarske čelade: 
 
SMUČI: 

  Dolžina smuči: Št. kompletov : 
1.  130 cm 3 
2.  140 cm 4 
3.  150 cm 3 

 
SMUČARSKE PALICE : 

  Dolžina palic : Št. 
kompletov: 

1.  100 cm 3 
2.  105 cm 4 
3.  110 cm 3 

 
SMUČARSKE ČELADE : 

  Velikost:  Št. kosov:  
1.  51,5 - 59,5cm 10 

 
Rezervacijo opreme je potrebno predhodno najaviti po e-pošti na ines@zstmedvode.si pri 
čemer je potrebno navesti:  
 

1. naziv in naslov osnovne šole, 



2. ime in priimek, s strani odgovorne osebe šole, p ooblaš čene osebe za prevzem 
opreme,  

3. kontakti pooblaš čene osebe za prevzem opreme (telefon in e-pošta),  
4. namen za katerega se oprema potrebuje, 
5. termin oz. datum izposoje, 
6. število čelad, število in dolžina smu či ter palic. 

 
Ob prevzemu in vračilu opreme se izpolni in podpiše primopredajni zapisnik.  
Prevzem opreme je možen največ en delovni dan pred datumom izposoje, med 10.00 in 15.00 
uro na recepciji Športne dvorane Medvode. 
Oprema se mora vrniti najkasneje en delovni dan po navedenem datumu izposoje, in sicer do 
13.00 ure na recepciji Športne dvorane Medvode. 
 
Dodatne informacije dobite pri Ines Iskra na tel. št. 041 600 717 ali 01 / 36 26 222 ali po e-pošti: 
ines@zstmedvode.si. 
 
B. Uporaba Nordijskega centra Bonovec Medvode  
 
Ko bodo snežne razmere dopuščale, so vam v nordijskem centru na razpolago primerno 
urejene proge za tek na smučeh, ogrevane garderobe, sanitarije in topel napitek ob progi.  
 
B.1. V nordijskem centru imate v okviru izvedbe ure rednega pouka športne vzgoje in programa 
Zdrav življenjski slog, v dopoldanskem času, možnost brezplačne uporabe poligona za tek na 
smučeh. 
 
B.2. Uporaba poligona za namen izvedbe športnega dneva ali šole v naravi ipd. se uporaba 
zaračuna v skladu z obstoječim cenikom zavoda (3,00 EUR / učenca). V ta namen vam ob progi 
pripravimo tudi vadbeni poligon za učenje tehnik teka na smučeh. 
 
Nordijsko športno društvo Medvode vam v sklopu uporabe nordijskega centra ponuja še 
izposojo opreme za tek na smučeh (5,00 EUR na učenca), športnih pripomočkov in rekvizitov 
za učenje teka na smučeh, možnost najema dodatnega učitelja teka na smučeh (5,00 EUR na 
učenca; za skupino do 12 učencev), izvedbo šolskih tekmovanj teka na smučeh, terenske 
vožnje idr. Storitve se zaračunajo po ceniku nordijskega športnega društva, ki vam ga bodo 
poslali naknadno. 
 
Najavo izvedbe ure športne vzgoje ali ure programa Zdrav življenjski slog oz. rezervacijo 
poligona za izvedbo športnega dneva ali šole v naravi je potrebno predhodno poslati po e-pošti 
na svo41@gmail.com ali zavod@zstmedvode.si, pri čemer je potrebno navesti:  
 

1. naziv in naslov osnovne šole, 
2. ime in priimek, s strani odgovorne osebe šole, p ooblaš čene osebe za izvedbo 

programa šole,  
3. kontakti pooblaš čene osebe za izvedbo programa šole (telefon in e-po šta),  
4. namen uporabe poligona (program šole), 
5. termin oz. datum uporabe poligona in ura prihoda , 
6. število in starost uporabnikov poligona, 
7. dodatne potrebe za izvedbo programa šole. 

 



Na blagajni nordijskega centra se mora pred začetkom programa predloži naročilnica za 
vozovnice oz. sporočiti število uporabnikov poligona. 
 
B.3. V kolikor želite imeti ob vaši šoli strojno urejene proge za tek na smučeh nam lahko za to 
storitev pošljite naročilo, z načrtom, kje naj proga poteka in s soglasji vseh lastnikov zemljišč, na 
katerih naj bi se proge strojno urejale. Storitev strojne izdelave prog za tek na smučeh vam 
zaračunamo v skladu s cenikom zavoda. 
 
Dodatne informacije dobite na: 
 
- tel. št. 040 301 419 ali svo41@gmail.com, g. Klemen Svoljšak in 
- tel. št. 01 / 36 26 220 ali 041 670 140 ali zavod@zstmedvode.si, g. Sašo Bratuš. 
 
 
 
Pripravila: 
Ines Iskra         Sašo Bratuš 
Vodja športnih programov      Direktor 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priloga: 
- Cenik zavoda za Nordijski center Bonovec Medvode za sezono 2014 / 2015 


