
PIRAN OD 20.6. DO 24.6. 2022 
SEZNAM OPREME IN POTREBŠČIN ZA 
BIVANJE V LETNI ŠOLI V NARAVI TER 
INFORMACIJE O PRIHODU IN ODHODU 
PIRAN OD 20.6. DO 24.6. 2022 

Potrebujemo: 

▪ kopalke (obvezno najmanj troje ali več – dečki klasične, če je le 
mogoče, lahko tudi kopalne hlače), Obvezno preoblačenje po 
prihodu iz vode. 

▪ brisače (eno ali dve veliki za na plažo in dve manjši za tuširanje), 
lahko tudi kopalni plašč 

▪ torbo, vrečo za na plažo (ne polivinil, ker se slednji strga), 
▪ kremo za sončenje (čim višji faktor – vsaj zaščita 20 ali več, če je 

koža občutljiva) 

▪ spodnje perilo (za pet dni), 
▪ pižamo ali spalno srajco, 
▪ kratke hlače (več), trenirko (ali hlače, pulover), kapo ali trak, 

vetrovko (v primeru slabega vremena), več kratkih majic, 
▪ nogavice, 
▪ obuvalo za na plažo, natikači, športni copati, copati za sobo 
▪ čepico/klobuček za zaščito proti soncu 
▪ v vrečki ali toaletni torbici: glavnik, milo, šampon za lase, zobno 

pasto, ščetko, , sredstvo za zaščito proti komarjem, papirnate 
robčke, 

▪ družabno igro, baterijo – svetilko, knjigo za branje (za lahko noč), 
kartonsko mapo, pisalni pribor, barvne svinčnike, škarje, lepilo, 

▪ BIDON za vodo (da vzamejo tekočino na plažo) 
▪ par polivinilastih vrečk (za raziskovanje, mokre kopalke in 

brisače), 
▪ blazinica za sedenje (ni nujno) 
▪ če imaš, prinesi masko, plavutke 
▪ vrečko za umazano perilo (iz blaga) 

▪ ZDRAVSTVENO KARTICO ( slednje bomo pobrali pred 
odhodom v šolo v naravi ter jih na koncu vrnili) 

▪ PODPISAN KOVČEK – POTOVALKO, 



▪ MOBITELA – NE POTREBUJEJO 
▪ MALI DEŽNIK 

Priporočamo: 

▪ oblačilo za ples, 
▪ fen (predvsem za gospodične z dolgimi lasmi). 
▪ Denar za sladoled, spominek, razglednice… cca. 20.00 do največ 

30.00 € 

Priporočamo, da ne kupujete novih oblačil, če ni potrebno. Katerega 
od pripomočkov si morda lahko sposodite. Obleke, potovalke naj bodo 
označene                                                                            

ODHOD v PIRAN  IN PRIHOD v LOGATEC 

Predviden odhod v ponedeljek, 20. 6. ob 8:00 uri (zbor ob 7.30 pred 
centralno šolo). 

O času vrnitve boste obveščeni preko spletne strani OŠ Tabor 
Logatec. Prihod domov bomo objavili najkasneje v četrtek, 
23.6.2022. Pričakujemo povratek okrog 14. do 15. ure, v petek, 
24.6. 2021, kjer morate dvigniti še spričevala za vaše otroke in 
zdravstvene kartice. 

Naslov in kontakt: 

Počitniški dom Piran 
Vrtna ulica 1a, 6330 Piran 
Telefon: 05 6712 320 
Fax: 05 6712 321 

E-pošta: piran@zavod-zlro. 

Kontakt na katerega lahko pišete v nujnih primerih: 

peterk@os-tabor.si 

 


