
OSVETLITEV

SPANJE

Se odpravljate na kampiranje?

	šotor (vključno s podlogo in platnom za zaščito)
 kladivo, vrv in dodatni klini
 senčnik
 baldahin 
 PVC zaščita pred dežjem in drevesno smolo ...

	zložljive blazine
	spalne vreče
	dodatne odeje 
	napihljive blazine

	plinska svetilka za šotor
	baterijska svetilka, vložki in polnilec za baterije
	citronela sveče ali olje za odganjanje insektov 
 vžigalice ali vžigalnik na plin

	hrana in pijača 
	posoda ali balon za vodo
	indukcijski ali plinski kuhalnik
	hladilna torba ali posebna torba na plin, regulator in cev za  
 vsako napravo (preverite raven plina v vsaki cisterni)
	jedilni pribor: krožnike, skodelice, sklede, plastične kozarce 
	posoda za kuhanje in osnovni dodatki (kuhalnica, cedilo ...)
	3 x oster nož
	vrč za vodo
	zložljivi zaboji za prevoz hrane
	vedro za pomivanje posode, krpe za pomivanje in detergent
	kuhinjske krpe in bombažne brisače 
	piknik podloga
 prenosni žar, netivo, gorivo in sekiro za sekanje lesa
 kamp stoli (ležalnik) in miza

ZAVETJE

HRANA IN 
PIJACA

Ne pozabite na kljucno opremo:



	UV zaščita in sončna očala
 komplet prve pomoči 
 zdravila
 zobne ščetke in zobna pasta
 brisače

 papir, pisala ...
 knjige in križanke
 žoge za različne športe
 igralne karte 
 blazine za na plažo

 robčki in plenice
 kahlica
 steklenička in duda 
	otroški voziček s senčnikom 
	igračke

MAJHNI 
OTROCI

ZABAVA

OSEBNA 
NEGA

 milo in gel za prhanje 
 šampon za lase
 toaletni papir in  
 vlažilni robčki 
 zaščita pred insekti

	veljavni osebni dokumenti 
 navodila za pot v kamp 
	karte, zemljevide ...
 mobilni telefon in napajalnik
 denar, bančna kartica 
 oblačila in obutev (kopalke, vetrovka, kapa, klobuk) ... 
 dežnik

	ležišče
 hrana
	skleda za vodo in hrano
 povodec (psa ne smete pustiti spuščenega v večini kampov)

	športni rekviziti (balinčki,  
 badminton ...) 
	kolesa, rolerji ... 
	plavutke in maska 
	plažne brisače, senčnik

DOMA NE POZABITE
	ugasnite luči in preverite štedilnik ter bojler
 poskrbite za hišne ljubljenčke
 prosite soseda, da bo opazoval hišo ali stanovanje 
 dogovorite se, da vam praznijo nabiralnik in zalivajo rože
 vklopite alarm ali napravo za samodejno prižiganje luči  
 v času vaše odsotnosti (varnostni ukrep pred vlomilci)
 zaprite ograjo, zaklenite vrata ter zaprite okna

www.merkur.si

HIŠNI  
LJUBLJENCKI

OSTALE POTREBŠCINE
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Uživajte na dopustu.


