
 

SEZNAM OPREME ZA BIVANJE-  
ZRLO PIRAN 

 
Spoštovani starši! 
Spodaj je zapisano, kaj bodo učenci potrebovali na taboru, ki bo potekal od 21. 10. 2022 do 23. 10. 2022 
v ZRLO Piran. Za dodatne informacije in vprašanja mi lahko pišete na eA (Tjaša Šinkovec). 
Če kateri od vas ne dovoljuje, da bi vašega otroka na taboru fotografirali, naj mi, prosim, do 19. 10. 2022 
to sporoči. V nasprotnem primeru mi ni treba pisati, razen če imate še kakšno dodatno vprašanje. Najlepša 
hvala.  
 
 

Osebni dokumenti: 

• zdravstvena kartica 
 

 

Za bivanje: 

 

• zobna ščetka in zobna pasta 

• milo 

• glavnik 

• 2 brisači (za tuširanje, umivanje 
obraza, rok) 

• (krema za zaščito pred soncem) 

• papirnati robčki 

• platnena vreča za umazano perilo 

• 1 plastenka 0,5-0,75 l 

 

Za program: 

• pisalni in risalni pribor 

• manjši nahrbtnik 

• denar (za vstopnine naj imajo točno v 
kovancih): 
3 eur (AKVARIJ PIRAN) 
4 eur (POMORSKI MUZEJ)  
5 eur (za npr. sladoled) 

 

Oblačila in obutev: 

• spodnje perilo 

• nogavice 

• pižama 

• trenirka  

• rezervne dolge hlače 

• majice s kratkimi/dolgimi rokavi 

• pulover 

• sobni (hišni) copati 

• športni copati 

• dežnik 

• ročna svetilka (če jo imate doma, ni 
obvezno) 

 

*Za prosti čas: 

• glasbila (če kdo igra kakšen 
inštrument) 

• razne družabne igre 
 

 

 
 

PRIPOROČAMO 

Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa čisto na vrhu ali v malem 
nahrbtniku, da jih otrok lahko obuje takoj ob prihodu v dom. 



 

 
V petek bodo učenci imeli prve tri ure po urniku, sledila bo šolska malica in odhod proti Piranu. 
V nedeljo bomo po kosilu, ki bo okrog 13.00 ure, spakirali svoje stvari in se odpeljali proti Dolu.  Pričakujte 
nas okrog 16.00 -16.30 ure. O točni uri prihoda pred šolo boste obveščeni na ta dan (preko sms sporočila). 
Šolsko kosilo bo v petek, 21. 10. 2022, za prijavljene učence samodejno odjavljeno. 
Pred odhodom na tabor vam priporočamo, da se učenci zaradi večje varnosti samotestirajo (teste za 
samotestiranje dobite v lekarni). V primeru, da je vašemu otroku med vožnjo rado slabo, lahko pred vožnjo 
vzame zdravilo proti preprečevanju slabosti. 
Telefoni na taboru niso dovoljeni. Hrane (sladkarij) naj učenci ne prinašajo. V primeru neprimernega 
vedenja in neupoštevanja pravil in navodil vas bomo poklicali, da boste prišli po svojega otroka.   
 
PLAČILO TABORA: 
Prejeli boste dve položnici. Tisti, ki imate subvencijo, se za vas subvencija prikaže na prvi in drugi položnici 
(zmanjšani del, kot ga določi odgovorna oseba). Če ima kateri od učencev 100% subvencijo, je zanj tabor 
v celoti brezplačen. Prvo položnico morate poravnati še pred začetkom tabora, drugo pa po njem.  
S seboj morajo učenci nujno imeti denar za vstopnini in sicer:  

3 eur (AKVARIJ PIRAN) 
4 eur (POMORSKI MUZEJ). 

  Po želji: 5 eur (za sladoled) 
 

 


