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          SEZNAM OPREME, KI JO MORAJO IMETI UČENCI S SEBOJ 
 
Osebni dokumenti:  Oblačila in obutev:
 zdravstvena izkaznica  
 polnoletni - osebna izkaznica 

  
 spodnje perilo, 
 nogavice, 

   pižama, 
Za bivanje:   trenirka (toplejša v hladnem obdobju), 
 1 rjuha, 1 prevleka za odejo, 

prevleka za vzglavnik  
 

  rezervne dolge hlače, 
 pohodne hlače 
 srajce, majice, 
 kopalke (za primer slabega vremena) 
 večja brisača 

 zobna ščetka, zobna pasta,   toplejši pulover, 
 milo,    vetrovka ali lahka jakna, 
 glavnik, 
 vazelin za ustnice, papirnati robčki, 
 platnena vreča za umazano perilo, 
 vsaj 2 brisači, 
 zaščitno sredstvo proti klopom, 
 sončna krema 
 1 plastenka 0,5 l ali bidon za pijačo 
 ročna ali naglavna svetilka 
 dežnik 
 odsevnik za varnost na cesti 
 varovalne maske 

  kapa s šiltom (sonce) 
 rokavice (tudi za jesensko/pomlad. 

kolesarjenje) 
 telovadni copati, 
 sobni copati, 
 kratke hlače in majice (topli del leta) 
 močnejši čevlji za pohode  
 rezervni čevlji 

  Za šport in razvedrilo: 
   loparji za namizni tenis, 
Za učenje:   loparji za badminton in žogice, 
 pisalni in risalni pribor,   inštrumenti (kitara, orglice…), 
 zvezek in ravnilo,   razne družabne igre. 
 manjši nahrbtnik za pohode.   
   
O navedenih športnih in razvedrilnih rekvizitih se predhodno dogovorite v razredu in 
si jih med seboj  porazdelite;  tako si boste popestrili prosti čas med bivanjem v 
domu. 
 
PRIPOROČAMO: 
Vsa oprema naj bo v velikem nahrbtniku ali potovalni torbi, copati pa na vrhu, da jih 
ob prihodu lahko takoj uporabijo. 


