
POLETNA ŠOLA V
NARAVI

PIRAN –  Dom ZLRO 
20.06. do 24.06. 2022



NASLOV:
 Počitniški dom Piran, 

Vrtna ulica 1a, 
6330 Piran 
Telefon: 05 6712 320, GSM: 041 386 614 
Fax: 05 6712 321
E-pošta: piran@zavod-zlro.



Razširjeni nadstandardni program /DNEVI DEJAVNOSTI – ŠD, ND, TD
 

ŠPORTNI DNEVI – 3 dnevi:
Pohod

Vodne in obvodne aktivnosti (plavanje v globoki vodi, skoki v vodo, reševanje iz vode,
potapljanje, raziskovanje morskega dna, igre v vodi, supanje…)

Plavanje
 
 

NARAVOSLOVNI DAN – 1. dan:
Življenje morju in ob njem ( spoznavanje rastlinstva, živalstva ob in v morju).

 
 

TEHNIŠKI DAN 1- dan:
Poskusi v morskem okolju

 
 

CILJI:
Varno in pravilno plavanje, spoznavanje z dejavnostmi ob in v vodi.

Spoznavanje obmorskega in morskega okolja.  
Socializacija.

Prevzem odgovornosti otroka in zadolžitve (pospravljanje, skrb za svoje stvari, urejanje sobe in postelje…..)

POLETNA ŠOLA V NARAVI



SPREMLJEVALCI  IN ORGANIZACIJA TER POTEK DEJAVNOSTI V DNEVU
 
 

Lucija Dolenc Čuk, Nataša Vidmar, Špela Košak, Darja Sever, Fefer Borut
Klemenc Peter

Ponedeljek: prihod, testiranje, kosilo, počitek, plavanje/pouk, večerja, pohod,
spanje

Torek: zajtrk, plavanje/pouk, kosilo, plavanje/pouk, večerja, športne igre, spanje

Sreda: zajtrk, plavanje/pouk, kosilo, plavanje/pouk, večerja, večerne dejavnosti,
spanje

Četrtek: zajtrk, plavanje/pouk, kosilo, plavanje/pouk, večerja, ples, spanje

Petek: zajtrk, dopoldanske dejavnosti, kosilo, odhod domov
     

 
 



 SEZNAM OPREME IN POTREBŠČIN ZA BIVANJE V LETNI ŠOLI V
NARAVI

 
 

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, spalnega prijatelja (po želji),
• 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, zvezke...
• BIDON za vodo (da vzamejo tekočino na plažo)
• par polivinilastih vrečk (za raziskovanje, mokre kopalke in brisače),
• blazinica za sedenje (ni nujno)
• masko, plavutke za potapljanje
• vrečko za umazano perilo (iz blaga)



• ZDRAVSTVENO KARTICO (sledneje 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,
• sušilec za lase (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. 



ODHOD v PIRAN  IN PRIHOD v LOGATEC
 

Predviden odhod v ponedeljek, 20. 6. ob 8:00 uri (zbor ob 7:30 pred centralno
šolo). Otroci naj imajo v osebni prtljagi tudi opremo za kopanje, saj ob prihodu
večjo prtljago le odložimo in se takoj odpravimo na preiskus znanja plavanja.
Otroci pred odhodom dobijo šolsko malico.

O času vrnitve boste obveščeni preko spletne strani OŠ Tabor Logatec. 
 Prihod domov bomo objavili najkasneje v četrtek, 23.6.2022. Pričakujemo
odhod v petek okoli 13. ure ter povratek v Logatec pred šolo nekje od 14. do
15. ure. Takrat morate dvigniti še spričevala za vaše otroke in zdravstvene
kartice.

 
 
 



 
Bivanje (nočitev, zajtrk, kosilo, večerja, 2x malica/na dan) x 4 polni penzion =
136,36 €  
 - dodatno kosilo v petek =  6€
 - obisk Akvarija Piran = 3 €
 - izlet z ladjico = 9€
- rezervacija igrišča = 0,40€
 - spremstvo =14,25€
 - morebitno plavnje v pokritem baznu = 6€
Skupni znesek na otroka = 168,25 €
Prevoz – plača občina Logatec
Na tri obroke: 1. obrok – meseca maja ( €) 2. obrok v juniju (€), 3. obrok –
meseca julija (poračun - razlika)

CENA VKLJUČUJE:



Hvala za pozornost


