SEZNAM PRTLJAGE
PRIPRAVE
14 dni pred odhodom

7 dni pred odhodom

1-3 dni pred odhodom

 Voucher, potrdila o rezervaciji
 Vozovnice (avtobusne, železniške,

 Naročilo evropske kartice
zavarovanja na ZZZS
 Naročilo dodatno zdravstveno
zavarovanje v tujini z asistenco (Coris,

 Obvestilo najbližjim sorodnikom
 Oskrba hišnih ljubljenčkov
 Zalivanje cvetlic, vrta
 Prevzem pošte iz nabiralnika
 Dostava zabojnika za smeti
 Vračilo ali podaljšanje knjig v
knjižnici
 Plačilo položnic
 Odjava prehrane v šoli, vrtcu

letalske…)

 Mednarodno vozniško dovoljenje
 Zelena karta za zavarovanje
avtomobila v tujini
 Cepljenja za tujino
 Vizumi
 Fotografije za pridobitev vizumov
na mejah, če jih tam lahko pridobite
 Najem avtomobila, koles

Triglav, Vzajemna...)

 Fotokopije dokumentov (potnega
lista, vizuma, vozovnic, zavarov.
police, poročnega lista za v islamske
države)
 Seznam pomembnih telefonskih
številk npr. agencije, prijateljev,
banke (za preklic kartic v primeru
kraje)
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ZA ODRASLE OSEBE
(Osebne zadeve so za eno osebo za 7 dni)

OBLAČILA IN OBUTEV











7x spodnje hlače
7x nogavice
2x kratke hlače
1x dolge hlače, kavbojke
5x kratke majice
2x dolga majica
Pulover, jopica
Superge, natikači, sandali
Pižama
Copati

OSEBNA NEGA











Sušilnik las
Zobna krtačka + zobna pasta
Glavnik, krtača
Šampon, balzam, gel za tuširanje
2x brisača
Brivnik, britvica + pena
Pinceta, škarjice za nohte
Krema za obraz
Mazilo za ustnice
Ličila, higienski vložki, tamponi

PLAŽA

ZDRAVILA














 Aspirin ali Lekadol (bolečine,
vročina),
 Rupurut (želodec),
 Fenistil gel (opekline in piki žuželk),
 Linex (driska),
 Claritine (alergije)
 Dramina (slabost),
 Glicerinske svečke (zaprtje),
 Pršilo za rane,
 Kontracepcijska sredstva
 Termometer (na letalo ne
živosrebrnih)
 Povoj, zloženci, obliži, alkohol

Kopalke
Brisače za na plažo
Krema za sončenje
Sončna očala
Torba za na plažo
Blazina za na plažo
Senčnik ali šotor za senco
Blazina za v vodo + tlačilka
Plavalna očala, maska, plavutke
Ribiška palica
Šah, domino, karte
Knjige, revije, križanke

OPREMA
 Fotoaparat, objektiv
 Mobilni aparat
 Tablični računalnik
 Polnilec za baterijo mobitela,
fotoaparata in tabličnega računalnika
 Pretvornik za vtičnice
 Sredstvo proti komarjem (repelent
in mreža za na okno)

 Očala in kontaktne leče, tekočina
 Baterijska svetilka
 Ledveni pas
 Nahrbtnik
 Zemljevidi, slovarji, vodniki
 Dežne palerine, dežniki
 Rolerji, kolesa, tlačilka in set za
popravilo pnevmatik, čelade
 Mini pribor za šivanje

NUJNO !!!

KUHINJA (apartma)

HRANA (apartma)

 Osebne izkaznice ali potne liste
 Vizumi
 Prometna in vozniška dovoljenja
(potrdila za potapljanje, jadranje,
vožnjo s čolnom)
 Zdravstvene kartice + dodatno
zdravstveno zavarovanje v tujini z
asistenco (Coris, Triglav, Vzajemna...),
cepilna knjižica
 Gotovina, kreditne kartice
 Voucher
 Vozovnice (avtobusne, železniške,

 2x kuhinjska krpa
 Detergent za pomiv. posode
+krpa
 Alu folija ali folijo za živila
 Papirnati prtički
 Majhen ribežen
 Nož za lupljenje krompirja
 Deska za rezanje
 Lopatka za mešanje
 Vžigalnik
 Odpirač za konzerve
 Vrečke za smeti
 Ponev
 Palični mešalnik
 Termo steklenica

 Sol, poper, sladka paprika, jušna
kocka
 Česen, čebula
 Moka
 Riž
 Drobtine
 Špageti
 Olje, kis
 Voda v plastenkah
 Ostala hrana (maslo, mleko,
salame, paštete, jogurti, sir, jajca,
marmelada, čokolino…)

letalske…)

 Navigacijska naprava

DODATNO (apartma)





Rjuhe in posteljnina
Vzglavnik
Spalna vreča
Toaletni papir

ZA OTROKA
OBLAČILA IN OBUTEV













7x spodnje hlače
7x nogavice
4x kratke hlačke
1 x dolge hlače
5x kratka majčka
2x dolga majčka
1 x jopica
1 x copati
Sandali, kroksi, superge
Odeja
Pižama
Klobuček, kapa s šiltom

KOZMETIKA, ZDRAVJE, HRANA

OPREMA

 Alkohol, Fiziološka raztopina
 Otroške vatirane palčke
 Sirup ali svečke proti vročini
 Termo steklenica (za pripravo
mleka)
 Voda (6 x1,5 litra)
 Papirnate brisačke
 Dezinfekcijski robčki
 Otroški čaj
 Hrana za na pot in prvi dan

 Prenosna posteljica ali varnostna
ograja za posteljo
 Prešita odeja, rjuhica
 Bidonček za vodo
 Igrače (tudi za na plažo kanglico in lopatko)
 Skiroji, rolerji, kolesa
 Baterijska svetilka ali nočna lučka
 Pralni prašek
 Kahlica ali nastavek za WC
 Opora za vrat med potovanjem
 Kalorifer
 Mini bazenček

PLAŽA







Kopalke, plavalna kapa za bazen
Plavalni obroč ali rokavčki
Plavalni čevlji
Otroška krema za sončenje
Kopalni plašč
Očala za potapljanje
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ZA DOJENČKA
OBLAČILA IN OBUTEV

KOZMETIKA, ZDRAVJE, HRANA

OPREMA

 7x tetra plenice
 5x krpice za umivanje
 4x žabice ali hlačke
 10x bodi
 1 pajac
 1 kapica, trak
 7 nogavičke ali 2 x copatke pri
dojenčkih
 4 x slinček
 Odeja
 Kvadratna brisača za kopanje
 Pižama, spalna vreča
 Klobuček
 Natikači, čevlji in copati

 Hladilno mazilo
 Praška pasta
 Milo
 Vata
 Fiziološka raztopina
 Otroške vatirane palčke
 Sirup ali svečke proti vročini
 Termo steklenica (za pripravo
mleka)
 Voda (6 x1,5 litra)
 Papirnate brisačke
 2x steklenička
 Adaptirano mleko
 Kašice
 Palični mešalnik za pripravo
hrane
 Otroški čaj

 Voziček + senčnik
 Prenosna posteljica
 Prešita odeja, rjuhica,
nepremočljiva podloga
 Previjalna podloga
 40 plenic (prib. 5-6/dan)
 Igrače (tudi za na plažo kanglico in lopatko)
 Vrečke za smeti (umazane
plenice)
 Baterijska svetilka ali nočna lučka
 Pralni prašek
 2x duda
 Prenosni stolček za hranjenje
 Kahlica
 Kalorifer
 Mini bazenček
 Elektronska varuška

PLAŽA






Plavalne pleničke ali kopalke
Plavalni obroč ali rokavčki
Plavalni čevlji
Otroška krema za sončenje
Kopalni plašč

DOJENJE





Črpalka za mleko
Blazinice za dojenje
Nastavki za dojenje
Čaj za dojenje

PRED ODHODOM
TIK PRED ODHODOM
 Preveri seznam prtljage
 Odnesi smeti
 Izklopi električne naprave iz
napetosti
 Zapri plin, vodo, okna
 Vklopi alarmno napravo
 Zakleni vrata
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