
 
 

SEČA:  (za male šolarje in otroke od 1. do 5. razreda) 
- dne 14.7.19, izpred osnovnih šol: Komen - 8:30, Dutovlje - 8:45, Sežana - 9:00, Divača - 9:15,  

Hrpelje - 9:30.  

Vračali se bomo dne 21.7.19: Hrpelje – 10:00, Divača 10:15, Sežana – 10:30, Dutovlje – 10:45, 

Komen 11:00.  
 

PIRAN:  (za otroke od 6. razreda dalje) 
- dne 28.7.19, izpred osnovnih šol: Komen - 8:30, Dutovlje - 8:45, Sežana - 9:00, Divača - 9:15,  

Hrpelje - 9:30. 

Vračali se bomo dne 4.8.19: Hrpelje – 10:30, Divača 10:45, Sežana – 11:00, Dutovlje – 11:15, 

Komen 11:30. 
 

PIRAN:  (za male šolarje in otroke od 1. do 5. razreda) 
- dne 18.8.19, izpred osnovnih šol: Komen - 8:30, Dutovlje - 8:45, Sežana - 9:00, Divača - 9:15,  

Hrpelje - 9:30. 

Vračali se bomo dne 25.8.19: Hrpelje – 10:30, Divača 10:45, Sežana – 11:00, Dutovlje – 11:15, 

Komen 11:30. 
 

PRIPOROČAMO SLEDEČO OPREMO: 

- sobni copati, pižama 

- športni copati, natikači za na plažo, copati za v vodo (obvezno za neplavalce in razredno stopnjo), 

- 5 majic s kratkimi rokavi, 1 majico z dolgimi rokavi, 4 kratkih hlač/kril, spodnje perilo za 7 dni, 

nogavice, trenirko ali dolge hlače, dvoje kopalk, 2 brisači za osebno nego, brisača za plažo, pl. vrečke 

za umazano perilo, vetrovko, 

- osebni pribor (tekoče milo/ šampon, zobno ščetko, zobno pasto, glavnik, balzam za lase za dekleta z 

daljšimi lasmi) 

- krema ali mleko za sončenje - zašč. faktor najmanj 15, kapo s senčnikom, zaščito pred komarji,  

- čutara ali plastična ½ l steklenica, žepna svetilka (mlajši) 

- majhen nahrbtnik za izlet, denarnica (žepnina) 

* stara enobarvna majica  

Po želji lahko otroci s seboj vzamejo družabne igre, igrače, knjige, športne rekvizite … 

Na zunanjo stran potovalke nalepite naslov in domačo tel. številko, na etiketo oblačil pa začetne črke 

imena in priimka z vodoodpornim flomastrom (mlajši).  
 

OBVEZNA OPREMA:  
 

- 2 X ENOJNA RJUHA IN VZGLAVNIK 

- ZDRAVSTVENA IZKAZNICA   

- IZJAVA Z ZDRAVSTVENIMI INDIKACIJAMI IN POSEBNOSTMI OTROKA  
 

PREPOVEDANA OPREMA:  
 

GSM aparati (dovoljeni le otrokom od 6. razreda dalje), računalniške igre, nakit in drugi 

vrednostni predmeti. Plavutke naj ostanejo doma. Za morebitno odtujitev omenjenih 

nezaželenih predmetov ne odgovarjamo.  
 

TELEFONSKI KLICI STARŠEV za letovanje v SEČI:  med 13:30 in 15:00 na mobi tel. pedagoške 

vodje, Nine Mezinec: 031 773119 

Predvidena žepnina po lastni presoji, 6 € izlet z ladjico, 1 sladoled dnevno, 1 spominek, 1 razglednica 

in znamka. 

Naslov letovišča Seča: CŠOD Burja, Seča 152, 6320 Portorož 
 

TELEFONSKI KLICI STARŠEV za letovanje v PIRANU: med 13:30 in 15:00 na mobi tel. 

pedagoške vodje, Nine Mezinec: 031 773119 

Predvidena žepnina po lastni presoji, 6 € izlet z ladjico, 1 sladoled dnevno, 1 spominek, 1 razglednica 

in znamka. 

Naslov letovišča: Počitniški dom Pod Obzidjem Piran, Vrtna ul. 1a, 6330 Piran 

 


