
POHOD 2021 

Pozdravljeni, 

letošnji tabor se hitro približuje, zato vam pošiljamo potrebne 

informacije v zvezi s pohodom, ki je namenjen GG vodom – 

Kišobrančiči po Hofer ceni in Ubijalske pikapolonice.  

 

V petek, 16. 7. ob 5.45, se bomo dobili na glavni železniški postaji v Ljubljani pod uro (pred 

glavnim vhodom v postajo). Prosim vas, da ne zamujate. Z vlakom se bomo odpeljali do 

Divače, kjer se bo naš pohod začel, končal pa se bo v nedeljo, 18. 7., na tabornem prostoru 

ob jezeru Klivnik. Cena pohoda znaša 30 € in vključuje ceno vozovnice, hrane za celoten 

pohod ter majice za spomin. Denar za pohod bomo pobirali na sestanku za starše.  

V kolikor bodo ukrepi dopuščali si bomo na poti ogledali Škocjanske jame, zato naj imajo 

otroci s seboj 10 € za vstopnino.   

Spodaj prilagam seznam potrebne opreme, ki jo potrebujejo otroci za pohod. Priporočam, da 

obleke spakirate v plastične vrečke, da se ne zmočijo v primeru dežja. Pri pakiranju 

upoštevajte tudi to, da bodo otroci nosili skupno opremo, zato je potrebno pustiti nekaj 

prostora v nahrbtniku.  

- Spalka 

- Podloga za spanje (armafleks) 

- Šotorka (lahko si sposodite tudi rodovo) 

- Vrv (6m, 5 mm nylon) 

- Menažka in pribor 

- Nož 

- Čelka + rezervne baterije 

- Vetrovka in palerina 

- Taborniška rutka 

- Gojzarji  

- Topla oblačila – pulover + dolge hlače 

- 3 majice s kratkimi rokavi  

- Pohodne hlače/kratke hlače 

- Rezervne nogavice 

- Kapa s šiltom oziroma pokrivalo 

- Krema za sončenje 

- Autan 

- Čutara – vsaj 2x 1L 

- Malica za prvi dan (sendvič, priboljški) 

- Prva pomoč (obliži!) 

- Kartica zdravstvenega zavarovanja 

- Zaščitna maska 

- nekaj € za trgovino na poti  



Člani bodo na pohod vzeli samo zgoraj našteto opremo, ne pa tudi opreme za tabor. Zato naj 

svojo taborno opremo prinesejo v četrtek, 8.6., ob 18:00 na Perčevo ulico 22 (naše 

skladišče). Opremo bodo prejeli na tabornem prostoru, ko zaključijo s pohodom. 

Se vidimo na sestanku za starše kjer bom na voljo za dodatna vprašanja. 

 

Lep taborniški pozdrav! 

Vodja pohoda  

Nika Tivadar – Tivi 

 

 


