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SEZNAM OPREME IN POTREBŠČIN ZA SAVUDRIJO 
 

 
DOKUMENTI 

➢ Veljaven potni list oz. osebna izkaznica (tujci še dovoljenje za prebivanje), 
➢ kartica zdravstvenega zavarovanja, 
➢ evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ali sklenjeno zavarovanje z 

asistenco v tujini. 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

➢ Pisalo 
➢ barvni svinčniki, 
➢ zemljevid Slovenije, 
➢ Računanje je igra, 
➢ mapa s trdimi platnicami, 
➢ lepilni trak, lepilo v stiku, 
➢ škarjice, 
➢ blazina za sedenje, 
➢ nekaj ščipalk za obešanje perila + vrvica. 

 

ŠOLA PLAVANJA 

➢ Vsaj dvoje kopalk , 
➢ brisača oz. kopalni plašč, 
➢ pri daljših laseh priporočamo kopalno kapo oz. pripomoček za spenjanje las, 
➢ kremo z zaščitnim faktorjem, 
➢ pokrivalo za glavo: čepica, klobuček, 
➢ natikače oz. sandale. 
➢ plavalna očala, maska, dihalka (neobvezno) 

 

ŠPORTNE IGRE IN DRUGE AKTIVNOSTI 

➢ Športni copati, 
➢ kratke hlače, 
➢ več majic, 
➢ dolge športne hlače in pulover, jopica (trenirka) oz. oblačila za hladnejše dni, 
➢ vetrovka ali anorak, 
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➢ hišni copati, 
➢ svetilka, 
➢ maska oziroma plavalna očala, dihalka (neobvezno), 
➢ dežnik (najboljše zložljiv). 

 

OSEBNA HIGIENA IN ZDRAVILA 

➢ Brisače, 
➢ zaščitna maska (za vsak dan nova), 
➢ zobna ščetka, zobna pasta, 
➢ krema za po sončenju, 
➢ sredstvo proti pikom mrčesa, 
➢ gel za prhanje, šampon za lase. 
➢ OSEBNA ZDRAVILA – ZRDAVSTVENE TEŽAVE IN SEZNAM PREDPISANIH ZDRAVIL 

OBVEZNO V PISNI OBLIKI SPOROČITE  RAZREDNIČARKI (ne glede če ste napisali 
tudi na prijavnico). 

 

PROSTI ČAS 

➢ Osebne igrače s katerimi otroci spijo oz. so navezani nanje, 
➢ družabne igre, 
➢ knjga, 
➢ denar (priporočamo nekje do 200 HRK – predvideno imamo vožnjo z ladjico z 

ogledom podmorskega sveta in pa sprehod po Umagu kjer imajo možnost 
opraviti nakup na stojnici). 

 
 
 

Mobilne in vse druge elektronske naprave ostanejo doma. Izjema so fotoaparati 
(ne na mobilnih napravah ampak tisti, ki so namenjeni le fotografiranju). V 
primeru da se vseeno kakšna nedovoljena naprava prikrade v Savudrijo, jo 
bomo zasegli in vam jo vrnili ob povratku. 
  
 
 
Naj bo šola v naravi čas, ko bodo učenci preživeli čim več časa v komunikaciji drug z 

drugim, ob družabnih igrah in s čim več gibanja v naravi.  😊 
 


