
Otroci naj imajo s seboj: 

• spodnje perilo 
• nogavice 
• majice s kratkimi rokavi 
• bela majica, ki je ni škoda 
• majice z dolgimi rokavi 
• kratke hlače 
• dolge hlače na pas (kavbojke) za v jutranji in  večerni zbor 
• trenirka 
• jopica ali pulover 
• vetrovka 
• kapa s senčnikom (po želji) 
• športni copati 
• natikači 
• pižama 
• vrečka za umazana oblačila 
• kopalke 
• brisača 
• toaletni pribor (zobna krtačka, zobna pasta, milo,…..) 
• osebna zdravila, krema za sončenje, sprej proti insektom (klopi, komarji) 
• zdravstvena izkaznica 
• veljavni potni list ali osebna izkaznica 
• taborniška izkaznica (če je otrok nima, povprašajte vodnika) 
• OBVEZNO: taborniška rutka in taborniški kroj/čista majica temnejše barve, ki jo 

bo otrok nosil samo v zboru 

Opreme naj bo dovolj za sedem dni, kolikor jih bomo preživeli v naravi. 

Taborniška oprema: 

• armaflex/napihljiva blazina, naj bo hitro zložljiva saj se bodo otroci med 
taborjenjem odpravili tudi na bivak 

• spalna vreča 
• menažka/ plastična posodica za hrano, priporočamo, da naj ne bo kovinska, saj je 

hrana vroča in se otrok lahko hitro opeče 
• jedilni pribor( nož, vilica, žlica) 
• skodelica 
• čutara ali 0,5 L plastenka 
• manjši nahrbtnik, za pohode in bivak 
• naglavna ali žepna svetilka 
• žepni nož 
• barvice, škarje, svinčnik, geometrijsko orodje (samo GG) 

Oprema za GG pohodni tabor: 

• vetrovka 



• oblačila za tri dni 
• pohodni čevlji 
• nahrbtnik (vsaj 50L) 
• spalna vreča 
• podloga za spanje 
• menažka in jedilni pribor 
• čutara ali 0,5L plastenka 
• svetilka 
• žepni nož 
• sprej proti insketom 

Oprema naj bo podpisana. Pakirajte skupaj z otrokom in naj s seboj ne jemlje vrednejših 
stvari, kot so mobilne naprave in druge elektronske igrače. (Vodniki jih bomo v 
nasprotnem primeru na taboru pobrali). Taborjenje bo potekalo v naravi, kjer se zmeraj 
kaj umaže, ali celo strga, zato vas prosimo, da otroku ne dajete s seboj oblačil, ki jih je 
škoda. 

 


