
• MALI NAHRBTNIK ZA IZLETE
• SPALNA VREČA
• RJUHA ZA V ŠOTOR (širina vzmetnice je 90 cm)
• MANJŠI VZGLAVNIK (priporočeno)
• ARMAFLEKS (penasta podloga za ležanje)
• DOLGE HLAČE
• KRATKE HLAČE
• MAJICE Z DOLGIMI ROKAVI
• KRATKE MAJICE
• SPODNJE HLAČE
• NOGAVICE (rezervne!)
• JAKNA, JOPICA ali TOPLEJŠI PULOVER
• VODOODPORNO OBLAČILO (PELERINA!)
• SUPERGE

To je seznam za 10 dni, za lepo, deževno
in mrzlo vreme, sami pa presodite, koliko

kosov opreme potrebujejo vaši otroci.
Bolje je, da je opreme več kot premalo,

predvsem mora biti dovolj toplih oblačil.

Spakiraj si ...
• TABORNIŠKA RUTICA!!
• KROJ (če ga ima)
• KLOBČIČ NARAVNE (KONOPLJINE) VRVICE
• ŽEPNI NOŽ
• SVETILKA + REZERVNI BATERIJSKI VLOŽKI
• TEMATSKI KOSTUM

 Za MČ (vrtec in 1. do 4. razred):
- pravljica
- igrača za spanje

Za GG-je (od 5. razreda dalje):
- peresnica (svinčnik, radirka, šilček, barvice,
geotrikotnik, kalkulator, šestilo)
- kompas (če ga ima)
- trda podlaga (trša mapa)
- menažka oz. jedilni pribor, posodica za hrano
- VEČJI NAHRBTNIK (s podloženimi naramnicami
in nosilnim pasom, 45 L ali več - dovolj velik za
spalno vrečo, hrano, oblačila za 3 dni +
vodoodporna zaščitna prevleka)

• OBUTEV ZA DEŽ (ŠKORNJI)
• OBUTEV ZA V VODO (crocsi, sandali)
• ROKAVČKI (pripomočki za plavanje)
• PLANINSKI ČEVLJI 
(ali drugi čevlji primerni za daljše pohode)
• 2-3 VEČJE BRISAČE (za kopanje, umivanje)
• PRIBOR ZA UMIVANJE
(zobna ščetka in pasta, milo, šampon …)
• PAPIRNATI ROBČKI
• KOPALKE
• KREMA ZA SONČENJE
• POKRIVALO (KAPA, KLOBUČEK)
• VREČKA ZA UMAZANO PERILO (bombažna)
• KRPA ZA ČIŠČENJA ŠOTORA
• PLASTENKA/ STEKLENICA ZA VODO/ ČUTARA
• ZAŠČITA PROTI KOMARJEM IN KLOPOM
• ZDRAVSTVENA IZKAZNICA
(otrok naj ve, kje je)

Kjer naj bo prostor za rezervna 
oblačila, kopalke, brisačo, sončno 

kremo, pijačo in malico.

Stvari za izvajanje programa

NASVETI ZA PAKIRANJE
Vse stvari podpišite in jih dajte najprej v vrečko

(zaradi vlage) preden jih zložite v nahrbtnik ali
potovalko. Spakirajte stvari, ki jih ni škoda, saj bodo
10 dni v naravi. Otroci naj bodo zraven, ko pakirate,

tako bodo vsaj približno vedeli, kaj imajo s seboj in kje.


