
SEZNAM PRIPOROČENIH POTREBŠČIN IN OBLAČIL  

za udeležbo na Taboru Samostojnosti in Povezanosti 2022 

(trajanje tabora je 14 dni) 

 

 

Oblačila in obutev: 

 Nekaj majic s kratkim rokavom (vsaj pet) 
 Nekaj kratkih hlač (vsaj troje) 
 Vsaj dva dolga rokava (zgornji deli) 
 Dve trenerki (spodnji deli) 
 Nogavice (vsaj pet parov) 
 Vetrovka (za hladnejše večere) 
 Lahko tudi lažja bundica 
 Kapa, pokrivalo (za sonce in za mraz) 
 Kopalke (ene ali dvoje) 
 Brisača za na plažo (vsaj dve) 
 Krila, oblekice – lahka oblačila (za deklice) 
 Brisača za toaletne potrebe (lahko so manjši dve brisači) 
 Zobna ščetka 
 Zobna pasta 
 Milo, šampon* 
 Natikači, športna in pohodniška obutev  
 Ker so lahko večeri hladnejši, pripravite tudi toplejša oblačila. 

 

*biološko razgradljivo oz. okolju prijazno, če je možno. 



SEZNAM PRIPOROČENIH POTREBŠČIN IN OBLAČIL  

za udeležbo na Taboru Samostojnosti in Povezanosti 2022 

 

 Ostale potrebščine, pripomočki: 

 Vsi, ki imate doma šotore, naj jih otroci prinesejo s seboj, saj je spanje v šotorih 
posebna izkušnja, nad katero so navadno vsi zelo navdušeni. Zato vas prosimo, da v 
kolikor imate doma šotor, to tudi sporočite Ireni Kuntarič Žibert najkasneje do 31. 
maja 2022. 

 Podloga za spanje 
 Manjši nahrbtnik 
 Manjša svetilka 
 Dežnik/pelerina 
 Plastenka za vodo (za na pohode) 
 Spalna vreča (lahko tudi deka za vsak slučaj), vzglavnik (nočitve v šotorih). 
 Razpršilo proti mrčesu, komarjem in klopom!  
 Krema za zaščito proti soncu 
 Osebni dokument in kartica zdravstvenega zavarovanja v posebni kuverti (z imenom 

in priimkom) 
 Posebej naj poudarimo, da mobilni telefoni, tablične naprave in računalniki niso 

dovoljeni! Za informacije v času tabora sta na voljo Irena Kuntarič Žibert in Jasna 
Možina. 

 

Lahko imajo s seboj, ni pa nujno: 

 Družabne igre (karte, sestavljanke, človek ne jezi se, monopoli, badminton, loparje za 
namizni tenis, žoge, elastika za skakanje,…) 

 Igračka za spanje (ninica) 
 Najljubša pravljica 
 Igrače 
 Knjige 
 Predmeti, ki imajo večjo vrednost in bi bili lahko nepogrešljivi, naj ostanejo doma! 

 


