
POČITNIŠKI PLANINSKI TABOR ZAVRŠNICA 2022 

PRIPOROČLJIVA OPREMA IN OSTALI NAPOTKI ZA STARŠE 

 

1. OPREMA:  

Večji nahrbtnik ali potovalka, v katero spravite: 

- manjši nahrbtnik za pohode 

- bombažne nogavice  

- dolge pohodne hlače ali drugo udobno oblačilo za hojo 

- udobne kratke hlače za hojo in ostale prostočasne aktivnosti 

- vetrovka oziroma nepremočljivo vrhnje oblačilo 

- pohodni čevlji (visoki čez gleženj, narebren podplat) 

- vsaj 5 majic s kratkimi rokavi 

- kapa 

- rokavice 

- šal / buf / trak  

- termo jopica ali topel pulover 

- kapa za zaščito pred soncem 

- plastenka ali steklenica za vodo (1 liter) 

- vrečka za smeti 

- nekaj sladkarij, najbolje sadne ploščice (za železno rezervo) 

- vsaj 3 majice z dolgimi rokavi 

- copati ali natikači za hojo po koči  

- udobni športni copati za gibanje okoli koče 

- trenirka  

- pižama 

- žepna svetilka z rezervno baterijo ali čelna svetilka 

- dežnik 

- spodnje perilo  

- brisača (za obraz, tuš, noge) 

- vrečka za umazano perilo 

- sončna očala 

- majica s kratkimi rokavi, ki jo bomo porisali 

- zdravstvena izkaznica 

- denarnica z naslovom in telefonsko številko staršev 

- spalna vreča za temperature 0−5 °C 

- ležalna podloga (npr. armaflex) 

 

2. SPLOŠNA NAVODILA 

- Pogoj za udeležbo je predplačilo in izpolnjena prijava. 



- Pred odhodom bo skupni sestanek staršev, prijavljenih otrok in mentorjev. 

Dobimo se v petek, 1. julija 2022, ob 17. uri v Slovenskem planinskem 

muzeju v Mojstrani. 

- Na taboru uporaba mobilnih telefonov ne bo dovoljena. Pospravili jih 

bomo v škatlo. Uporaba bo dovoljena le za opravljanje projektov med 

delavnicami in po navodilu mentorjev. 

- Starši v tabor lahko pokličete med 8.00 in 8.30. 

- Hodili bomo po lahkih planinskih poteh, z nami bo usposobljen planinski 

vodnik. 

- Otroci bodo na taboru razdeljeni na skupine, ki bodo imele različne 

raziskovalno ustvarjalne naloge. 

- Izdelke bomo predstavili zadnji dan in starše povabili na ogled. 

 

 

 

 

 


