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LETOVANJE - POREČ 2018 
(2. termin – 30.6. - 7.7.) 

Spoštovani starši! 

Bliža se konec šolskega leta in začetek letovanja v Poreču!  

Za vas smo pripravili pomembne informacije in seznam potrebne opreme. Za dodatne oziroma manjkajoče 
informacije nam pišite na info@sokolbezigrad.si ali pokličite 031/629-954 (Jure) ali 031/370-734 (Peter). 

Odhod in prihod 

 DOB: avtobus bo štartal iz avtobusne postaje pred O.Š. Dob v soboto, 30. 6. 2018, ob 13.45h. Vračamo se 
7. 7. 2018 okoli 20.30h na isto mesto. 

 LJUBLJANA: avtobus bo štartal na Vodovodni ulici (pri vhodu v bežigrajski stadion) v soboto, 30.6.2018 ob 
14.15h. Vračamo se v soboto, 7.7.2018, okoli 20.00h na isto lokacijo. 

Prosimo, da nas obvestite, če boste vašega otroka sami pripeljali oz. prišli iskat, da ne bomo po nepotrebnem 
čakali. Prihod in nastanitev v počitniškem domu Špadići načrtujemo okoli 18. ure. 

Dokumenti in denar 

Ne pozabite na osebni dokument, zdravstveno izkaznico, EU zdravstveno kartico in žepnino (ne več kot 200 HRK) 
za izlete oz. sladoled (če želite, da jo hranijo vodniki, lahko pripravite posebno kuverto ali denarnico (napišite in 
vstavite listek z imenom in priimkom) in oddate vodniku pred odhodom).  

Počitniški dan 

Počitniški dan bo vseboval jutranjo vadbo, športne in druge delavnice, kopanje in potapljanje ter večerne 
animacije. Vse, ki si bodo želeli, bomo naučili tudi osnov potapljanja na dah (oprema: plavuti, maska, dihalka) in 
tehniko plavanja. 

 

Pred odhodom, vas naprošamo, da se z otroki pogovorite o sledečih temah:     

 da je potrebno mokre kopalke preobleči nemudoma, ko prideš iz vode ter dobro obrisati glavo in ušesa 

 z otrokom se pogovorite o hrambi denarja in drugih vrednosti – če želite, da za denar skrbi vodnik, ob prihodu 
izročite denarnico (v denarnico prosimo vstavite listek z imenom in priimkom, da bomo vedeli komu pripada).  

 na letovanju bomo zahtevali red in disciplino (urejeni prostori, pravočasnost, primerno vedenje). 

 in najpomembneje: da se brez soglasja nikoli ne sme oddaljiti od svoje vodnice/ka. 

Za varnost je v domu dobro poskrbljeno, vendar vseeno ne priporočamo, da imajo otroci s seboj predmete večje 
vrednosti. Uporaba mp3-jev, videoigric in vseh igrač, ki otroka izolirajo, na letovanju ni dovoljena. Tudi prinašanje 
mobilnih telefonov na letovanje se ni izkazalo kot dobro, zato naj jih otroci pustijo doma! Vsem, ki bi 
“pomotoma” vseeno prinesli mobilni telefon, bomo telefon odvzeli in vrnili ob odhodu. 
V kolikor bo otrok izkazal željo po klicu domov, mu bomo to omogočili v času popoldanskega počitka. 
 
Zdravstvena oskrba 
V primeru bolezni ali poškodb bo v domu prisotna medicinska sestra. Vodniki bomo imeli s seboj prvo pomoč, nekaj 
tablet proti bolečinam in alergiji, termometer, itd. Na posebnosti, na katere ste nas opozorili (alergije, jemanje 
zdravil, kronična obolenja...), bomo pozorni. 



Informacije 

Za nujne klice lahko pokličete naslednje številke:  

040 / 238 – 461 Damjan Usenik 

031 / 856 - 132 Urša Zalar  

031 / 370 - 734 Peter Sternad 

 

Počitniški dom Špadiči (Omladinski hostel "Šiška") 
Špadiči 15a 
52440 Poreč 
Republika Hrvaška 
T/F: + 385 52 434 944 
GSM: + 385 91 1434 454 
E-pošta: mladez-siska@pu.htnet.hr 

 

Dnevno bomo objavljali dnevnik dogajanja in utrinke iz vsakdana tudi slikovno predstavili na spletu. Če imate 
kakršnekoli zadržke v zvezi z objavo slik na katerih bi bil tudi vaš otrok, nas prosim obvestite. Vsekakor pa 
spremljajte  

NAŠ DNEVNIK NA DRUŠTVENI SPLETNI STRANI – SPLETNIK: 

http://sokolbezigrad.blogspot.com/ 
 

Namen našega letovanja je prirediti zabavne in hkrati športne dni druženja otrok, ki jih povezuje gimnastika in 
druge športne aktivnosti.  

Hvala, ker ste nam zaupali vaše otroke. Mi se vam bomo oddolžili z dobrim delom in skrbjo zanje. 

 

 
Ljubljana, 6. 6. 2018        ŠD Sokol Bežigrad 

Urša, Peter & Damjan 
 

 

Kaj naj vzamem s sabo: 
 

NUJNO: 

- zdravstvena izkaznica 

- osebni dokument (preverite datum veljavnosti) 

- EU zdravstvena kartica 

- zdravila!! (alergije in kronične bolezni) 

 

 
OBUTEV: 

-  superge (z nasekanim podplatom) 

- 1 natikači 

- copati 

 

OBLEKA: 

- 5 parov nogavic in spodnjih hlač 

- 10  majic 

- 4 kratke hlače ali pajkice 

- 1 dolge hlače 

- 2 jopici 

- pižama 

- 1 vetrovka 

- 3 kopalke 

- kapa s senčnikom ali klobuk 

- društvena majica  

- neoprenska obleka za kopanje (če jo imate) 

 

OSEBNA HIGIENA: 

- zobna krtačka in nitka 

- zobna pasta 

- vata 

- pinceta 

- krema za sončenje 

- dezodorant 

- 2 brisači za osebno higieno 

- 2 kopalni brisači 

- šampon za lase in tuširanje 

- glavnik 

- robčki 

- krema za telo 

- krema za po sončenju 

- mazilo za ustnice (Labela) 

- elastike za lase 

OSTALO: 

- sončna očala 

- plavuti, maska, dihalka (po želji) 

- majhen nahrbtnik 

- družabne igre (monopoli, karte, človek ne jezi se ipd.) 

- knjiga 

- plastenka za vodo 

- pršilo proti komarjem in klopom 

- baterijska svetilka 

- kolebnica 

- rolerji ali skiro (po želji) 

- barvice, voščenke, flomastri 

 

in veliko dobre volje! 
 


