
POHOD  2015 
 

Živjo! Si že vhodil svoje pohodne čevlje? 

 

KDAJ, KJE IN KAKO 

Tudi letos bo organiziran pohod za vse GGje in starejše, ki gredo na tabor in niso prisotni na 

konačarstvu. Pohod bo potekal od 4. 7. 2015 do 7. 7. 2015. Zborno mesto je 4. 7. 

2015 ob 8.20 pod uro na železniški postaji Ljubljana. Trasa bo tokrat potekala od 

Vrhnike do Mačkovca (Planina), skupno okoli 50 km oz. cca. 15km/dan. Na zbornem mestu 

bomo pobirali prispevek za pohod v višini 30 € (trideset evrov). 

Oprema za tabor se bo pobirala v torek  30. 6. 2015 ob 17.00 na Perčevi ulici 22 

(skladišče RČM). Če takrat ne uspete, je rezervni datum odhod avtobusa na tabor 7. 7. 2015 

ob 8.30 na bivši končni postaji petke (postajališče Kodeljevo, Štepanjsko nabrežje), ko ostali 

taboreči odrinejo na tabor. Vendar, pa bo to opremo zadnjih par kilometrov nosil vaš otrok. 

Zato je prvi datum boljša izbira. Do takrat pa pridno vhodi čevlje in vadi pakiranje opreme.  

Kontakti za več informacij: 

Rok Zaletel  
Tel: 040 613 795 
E-mail: rzaletel@gmail.com 

Miha Jan - Majki 
Tel: 051 355 976 
E-mail: miha.jan@gmail.com 

 
 

PRIPRAVA TABORNE OPREME 

Zelo pomembno je, da opremo za pohod pripravite v nahrbtnik, ostalo taborno opremo pa 

pripravite v drugo torbo/nahrbtnik, saj bo ta oprema odpeljana skupaj s taborno opremo v 

tabor, kjer jo bodo taboreči prevzeli ob prihodu. 

Vse naj bo čim lažje in kompaktno zloženo v nahrbtniku (Iz nahrbtnika naj ne visijo pripete in 

privezane stvari, le armafleks in šotorka). Stvari naj bodo v vrečkah, da se v primeru dežja ne 

bodo zmočile. S seboj vzemite kakšno dodatno vrečko. Član naj sam pakira svojo opremo. 

Tako bo vedel, kaj in kje se ta oprema v nahrbtniku nahaja. 

 

ŠOTORKA 

Tisti, ki svoje šotorke nimate, boste ob oddaji taborne opreme dobili na izposojo rodovo 

šotorko. Ob prihodu v tabor jo boste vrnili tabornemu gospodarju. 

 



OPREMA ZA POHOD 

Oprema, ki je napisana na seznamu, ni samo potrebna oprema, ampak tudi zadostna! Zato 

prosiva, da se letos držite seznama in SAMO seznama, saj je lansko leto imelo kar nekaj 

pohodnikov pretežke nahrbtnike samo zato, da so čisto obleko prinesli v tabor! Na pohodu 

potrebujemo: 

 RUTKO * 

 DOBER NAHRBTNIK S HRBTIŠČEM *  (od 40 litrskega naprej) 

 Prostor v nahrbtniku za vsaj 1l skupne opreme (hrana, dodatna oprema 
…) * 

 DOBRE POHODNE ČEVLJE * (uhojeni pohodni čevlji oz. pohodne superge 
z dobrim profilom) 

 PLASTENKO Z VODO (najmanj 1,5 l, raje več) * 

 ŠOTORKO in TABORNIŠKO VRVICO (5mm, 6m) * 

 Nogavice (po možnosti pohodne) in spodnje hlače 

 Kratke hlače (za hojo) in dolge hlače 

 2X majica (ena za hojo, druga za spanje) 

 Pulover in anorak * 

 Svetilko in rezervne baterija 

 TABORNIŠKI NOŽ (švicar, lovski nož) * 

 Menažko in pribor (dovolj le žlica in 1 posoda) 

 SPALNO VREČO (čim manjša in lažja) * 

 PODLOGO ZA SPANJE (armafleks) * 

 Osnovna prva pomoč (krema za sončenje, obliži, sredstvo proti 
insektom) * 

 Toaletni pribor (zobna ščetka, …) 

 Pokrivalo proti soncu (čepica s šiltom, klobuček) 

 Brisača, kopalke 

 Veljavna zdravstvena izkaznica * 

 5 € žepnine za nakup priboljška v trgovini na poti 
 

* oprema označena z zvezdico je OBVEZNA. Član se brez VSE obvezne opreme 

pohoda NE bo mogel udeležit! 

 

POMEMBNO 

V primeru preslabega vremena ali spremembe zbornega mesta in ure, vas bomo o morebitnih 

ukrepih individualno obvestili vsaj en dan pred odhodom. 

 



PREDVIDENA TRASA 

 

 


