
TABOR – BOVEC 
8. RAZREDI 

 

 
SEZNAM POTREBŠČIN BOVEC 2021 

 
Osebni dokumenti :  

Oprema in oblačilo:  

 Obvezen PCT pogoj (potrdilo v pisni obliki)    

 Osebna izkaznica ali potni list  

 Zaščitna maska 

 Zdravstvena kartica 

 izpolnjeni list ZDRAVSTVENA ANAMNEZA 

 izpolnjen obrazec-ZDRAVJE, PREVOZI 

 denar (dogovorjen znesek za spominek, razglednico) 
 
 
 
 

 garderoba naj bo ustrezna vremenu-topla; ustrezna 
planinska oprema: anorak (ali palerina), bunda, kapa, 
dolge hlače, zložljivi dežnik 

 spodnje perilo 

 hlačne nogavice, tople dokolenke 

 puli ali srajca, pulover (termo) 

 planinski (pohodni) ali treking čevlji, superge 

 nahrbtnik, sončna očala 

 majice s kratkimi rokavi, rutka 

 
Dodatna in rezervna oblačila : 

 
Pribor za osebno higieno: 

 za bivanje v domu (npr. trenirka) 

 copati (obvezno!), pižama, 

 rezervno spodnje perilo 

 rezervne nogavice 

 manjši nahrbtnik (za osebne stvari) 

 plastenka ali bidon za vodo 
 

 

 milo, dve manjši brisači 

 zobna ščetka, zobna krema, glavnik, fen 

 zaščitno mazilo za ustnice, zaščitna krema za obraz 

 osebna zdravila (po potrebi), toaletni robčki 

 zaščitno sredstvo proti komarjem in klopom ! 

 vrečka za umazano perilo  

  

 
Druga oprema: 

 

 zvezek za ZGO, pisalni pribor, fotoaparat (klasični) 

 kartonasta mapa ali trda podlaga za pisanje 

 kompas (kdor ga ima) 

 knjiga za branje, družabne igre 

 ARMAFLEKS ali podlaga za sedenje 
(zaželjen) 

 **POTREBŠČINE za likovno delavnico 

 manjša ročna ali naglavna svetilka (priporočljivo)  

 učenci športne rekvizite (žoga, badbinton, frizbi) 
prinesejo sami 

 
 
 

SKUPNI DOGOVOR UČITELJEV JE, DA UČENCI  
MOBILNE TELEFONE,  

PUSTIJO DOMA !!  

 
** POTREBŠČINE ZA LIKOVNO DELAVNICO: 
        Skupina - 8.a in 8.b razred:  slikarsko platno (20x20cm), lepilo za kamen (Mekol), črn flumaster 

Skupina - 8.c in 8.d razred: slikarsko platno (20X20cm),1 x star CD (zgoščenka, katero lahko nalomijo  doma), mekol 
lepilo (malo), tempera barvice-bela, modra, črna in zelena, čopiči (1 debelejši ploščat, 1 tanjši okrogel), lonček, krpica 
za čiščenje. 
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