
Seznam opreme za tabor SLATNA 2015

Količina Kaj? Zakaj? Imam spakirano? :)

1 spalna vreča v njej boš spal-a

1 rjuha jo pogrneš preko ležišča na katerem boš 
ležal-a 

1 nahrbtnik da je primeren za hojo v hribe in da stvari 
ne nosiš v vrečkah

1 ležalna podloga / armafleks za sedet na tleh in za bivak

1 planinski čevlji da nisi bos in si hribom kos

1 športni copati za športne aktivnosti, opanki ali sandali za 
vsakodnevno rabo

1 debelejše nogavice za v planinske čevlje

1 vetrovka – anorak zaščita proti dežju, čeprav ga ne bo

1 toplo gornje oblačilo pulover ali 
jopica, termoflis ali jakna

da te ne bo zeblo, če bi bilo hladno

2 dolge hlače da nisi v kratkih hlačah

2 kratke hlače če bi bile dolge hlače predolge

1 trenirka ali pižama v njej boš spal-a

3 majice z dolgimi rokavi za večere ob tabornem ognju

10 majic s kratkimi rokavi za vsak dan in za v hribe

8 spodnjih hlač vsake za nov, lepši dan

6 bombažnih nogavic za v športne copate

1 rokavice da te ne bo zeblo, če te rado zebe v hribih

1 volnena kapa zato, da v glavo ni hladno

1 kopalke za kopanje

3 brisače za brisanje do suhega

1 toaletni pribor (zobna ščetka, 
zobna pasta, milo, šampon)

za zobe, za roke, za telo in za glavo

1 zložljiv dežnik ali oprema za 
zaščito pred dežjem

da te dež ne bo ujel

1 čelna ali baterijska svetilka da ponoči posvetiš in pogledaš, če sosed 
že spi

1 zvezek in pisalo, geo trikotnik, 
barvice 

za pisat, za risat, za barvat

1 čutara ali plastenka za pijačo 
(najmanj en liter)

za vodo, čaj, sok in da na izletu ne boš 
žejen/na

1 zdravstvena izkaznica če se prehladiš, da bo zdravnik vedel kdo 
si

če jemlješ kakšna zdravila naj to 
starši obvezno povedo 

zato, da vemo

1 dnevnik mladi planinec, mlada 
planinka s plačano članarino

zato, da bomo vanj pogledali, če se dobro 
drži prilepljena znamkica za plačano 
članarino 2015

1 obliži (hanzaplast) če bi bil kakšen žulj

1 zaščitno sredstvo pred klopi in 
ostalemu mrčesu (autan, off…)

da nas ne bodo klopi ampak bomo mi njih

1 zaščitna krema z UV zaščito da te sonček ne opeče

2 velika vreča za umazano perilo 
in ena vreča za v nahrbtnik

da imaš umazano perilo v eni vreči in, da 
imaš stvari na suhem, če bi nas na izletu 
ujel dež

1 kapa ali klobuček za zaščito pred soncem

1 pohodniške palice da bo lažje kolenom hodit navgor

1 copati za v hišo da bo v zavetišču udobno in čisto!

1 sendvič za na pot proti tabornemu prostoru (1. dan)

1000 tistih stvari, ki jih ne rabiš, pa jih 
vseeno neseš s seboj

da bo nahrbtnik poln
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