OPREMA ZA ŠOLO V NARAVI
PRIBOR ZA KOPANJE : več kopalk, najmanj dve brisači za

kopanje (lahko tudi kopalni plašč), krema ali olje za sončenje z
visokim zaščitnim faktorjem, tanjša srajca ali majica z rokavi,
pokrivalo za zaščito proti soncu (sončna očala), torba za
plažo, vsaj dve plastenki za pijačo (5 dl)

GARDEROBA ZA HLADNEJŠE DNI :

dolge hlače ali trenirka, jopica ali pulover, več parov nogavic, kapa ali trak, vetrovka, zložljiv
dežnik

ZA TOPLEJŠE VREME :
več kratkih hlač, majice

OBUTEV :

obuvalo za plažo - natikači, športni copati, copati za sobo

IN ŠE :

pižama ali spalna srajca, spodnje perilo, robci
toaletni pribor: zobna ščetka, zobna krema, glavnik, sušilnik za lase,
sredstvo za zaščito proti komarjem, ščipalke za obešanje perila, platnena ali papirnata
vrečka za umazano perilo, brisače

ŠOLSKE POTREBŠČINE :

mapa, pisalne potrebščine, flomastri, lepilo, škarje, ravnilo, podloga za pisanje - trši karton,
blazinica za sedenje pri pouku v naravi, nahrbtnik
namizne družabne igre, karte, zanimiva knjiga, športni rekviziti ( npr. maska, ... )

NE POZABITE !
- NA POTNI LIST ALI OSEBNO IZKAZNICO
- NA ZDRAVSTVENO KARTICO
- NA EVROPSKO KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA


Naročite jo lahko po internetu na WWW.ZZZS.si, klik na elektronske storitve ZZZS, zgoraj tretja vrsta:
Pravice med potovanjem in bivanjem v tujini, Listine (evropsko kartico oz. konvencijsko potrdilo lahko
naročite preko: - interneta (www.zzzs.si) (klik na povezavo), v okence številka zavarovanja vpišete
prvih 9 številk s kartice obveznega zavarovanja, ki so pod št. zavarovane osebe (ostale tri so
nepomembne), izpolnite okence dan rojstva in okenca za katere države (poklikajte vse). Poglejte,
do kdaj velja stara kartica, če jo imate. Novo lahko naročite 30 dni pred koncem veljavnosti prejšnje.



Oglasite se na območni enoti ZZZS Vrhnika (nad lekarno na Tržaški) v času uradnih ur z otrokovo
zdravstveno kartico, uredili vam bodo evropsko kartico.

Obe obliki sta brezplačni, evropsko kartico dobite v 3-4 delovnih dneh!

- NA TABLETE PROTI SLABOSTI, ČE OTROK SLABO PRENAŠA VOŽNJO
- NA ZDRAVILA, ČE JIH OTROK JEMLJE
- NA SPISEK GARDEROBE, KI JO IMA OTROK S SEBOJ IN NA SEBI
- OZNAČITI PERILO, BRISAČE
NAŠ NASLOV : Hostel Cvrčak Duga uvala
IME IN PRIIMEK OTROKA, razred
52 208 Krnica
Hrvaška

