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VODSTVO

Starešina Ivan Paternost – Patr – patriarh prve klase
Taborovodja Mateja Melink – Micka – skus sam robanti

Vodja programa Miha Jernejčič – Miki – glas je, glasa pa nej
Kuharica Nada Stražišar – Mwka – okrepila cel tabor – vsakega za vsaj 3 kg

Ekonon Andreja Ivančič – Centi – tako rada se igra z balonom
Pomočnica vodje programa Petra Kovačič – Rajčica – sklenila kravno kupčijo s soko ono

Delavničarka Sabina Šoštarić – Bina – ljubosumna na Matejo in 6 tipu
Delavničarka Vesna Turšič – Bjondi – vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj

Picopek Matej Turšič – Jagnček – pa ipak je tu vršunsku, t'star
Psica Angie – Češpla – naredila samoto

Vod PEZDETJE

Vodnica Tjaša Prudič – Čebelca – šotor za čisto desetko
Tilen Arnej Beber – B'štek – A za ta zbor tudi rabim pribor?
Tim Resinovič – Roverček – Sem Tim, ime mi je Resinovič
Tim Turšič – fura safr
Miha Otoničar – Tomaž – multipla osebnost
Brin Soko – Uizi – s svojo hitro hojo prebija 
zvočni zid
Matej Zakrajšek – Požigalec – za na tabor so ene 
črne gate dovolj
Marko Menkinoski – Marija – prijateljicam pošilja 
ljubezenske razglednice
Benjamin Modic – Hribček – sej ne rabim ščetke
Samo Lavrič – Hitri – šerpa
Špela Mele – doma baje ni tako pridna kot na taboru
Lenart Kos – Diego – zmagovalec v počasni hoji do jambora

Vod ŠVICARJI

Vodnik Tine Ferfila – Limun – bruhnil je od smeha
Miha Modic – Hribc – edina avtoriteta tabora

Matic Jakopin – Cimr – osvojil zlato bralno značko
Marko Debevc – Mare – štulek

Gregor Pirman Prhne – Grahovc – sam on pa je, ne
Miha Melink – Lisko – princeska

Vod ZOO

Vodnik Tine Žnidaršiš – ne more brez svoje Kaje
Vodnica Kaja Hegedič – ima veliko srce
Ita Nagode – Rina – knjiga je njen najboljši prijatelj
Lucija Nared – v gozd ne gre brez maskare
Bor Šparemblek – Borac – s svojim diabolom očara 
vsako
Petra Opeka -  Vajvrčka – straža ji ne uide, zastava pa
Lan Soko – Swoko – če tabornik ne smrdi, premalo dela
Martin Debevc – Marta – osamosvojil se je
Rok Resinovič – Ritko – s kitaro osvojil mlada srca
Zala Dolničar – Dolika – Jure & Jure
Marija Menkinoska – Meri – zna potolažiti
Špela Rok – Smrček – ni še dojela, da tabor ni 
Hotel *****
Katja Lenasi – Čokoladka – delovna deklina s fajst špraho
Vesna Škrlj – komaj čakamo, da bo vodnica

Vod ZASVOJENCI

Vodnik Vid Šparemblek – Šparovček – 
zakaj bi spal, če lahko stražim?

Nika Paternost – Patka – pridna k Čak Noris
Ana Otoničar – tišina ni njena vrlina

Luka Ileršič – Sid – Robin Hood
Klemen Škrlj – Roker – izgubil v bitki 

refleksov
Jure Pirman – Stručko – pretežno neopazen

Matevž Zakrajšek – Smejko – njegov mlajši 
brat nosi hlače v družini

Lovro Kos – Arti – domišljija brez meja

Zadnji dan smo se posladkali tudi s pravimi kobariškimi štruklji, ki sta nam jih pripravila 
gostoljubna skrbnika tabornega prostora,Vanessa in Tomaž. Vsak taboreči pa je dobil tudi 
recept, da si bo taborniške dogodivščine lahko pripravil še doma. 

Dragi tabornik, tabornica!

Zahvaljujeva se ti za obisk prelepe doline Soče. Upava, da si pri nas preživel/a najboljše 
taborne počitnice do sedaj, polne doživetij in lepih trenutkov, ki ti bodo za vedno ostali v 
spominu. za mrzle in tiste manj lepe dni ti podarjava recept kobariških štrukljev, da se boš 
lahko z njimi posladkal/a in se spomnil/a dogodivščin pri nas. 
V upanju, da se še kdaj srečamo, te pozdravljava in želiva vse dobro!
Tomaž in Vanessa

KOBARIŠKI ŠTRUKLJI

Sestavine: 

Testo: 
1 kg bele moke, slan krop
lahko tudi malo olja, ni pa obvezno

Nadev: 

30 dag z mlekom ali smetano poparjenih 
zmletih orehov
15-20 dag rozin, namočenih v vodi in 
rumu
30 dag na maslu popraženih drobtin
cca. 20 dag sladkorja 
oziroma po želji
par žlic stopljenega 
masla
malo cimeta
limonina lupinica
1-2 žlici ruma
vanilijev sladkor

Vse navedene sestavine zmešamo v nadev, ki mora biti 
toliko gost, da lahko oblikujemo kroglice ali svaljke. Vse 
količine so približne, ker najboljši štruklji 
nastanejo, če sestavine mešamo na »oko«. 

Postopek: 
Moko poparimo z vrelim slanim kropom, lahko 
dodamo žlico ali dve olja ter najprej s kuhalnico, ko se 
malo ohladi pa z roko, zamešamo testo. Naredimo svaljek, 
ga razrežemo na enake koščke – te z roko sploščimo, da 
dobimo krogce, na katere polagamo nadev, oblikovan v 
svaljke. Lahko nadevamo tudi z žličko, če nam je lažje. 
Z dobro pomokanimi rokami štruklje zapremo v polkrog 
oz. naborek. Na sredino vtisnemo s prstom jamico, da 
dobimo značilno obliko. 

Kuhamo jih v vrelem slanem kropu, približno 10 minut 
oziroma dokler ne pridejo na vrh. Kuhane štruklje 
dobro odcedimo, prelijemo jih s stopljenim maslom in 
posujemo s praženimi drobtinicami, na koncu štruklje 
potresemo s kristalnim sladkorjem ali z mletimi orehi. 

Nasvet: Pri pripravi štrukljev ne pozabimo na zvrhan 
koš dobre volje, pozitivne energije, potrpežljivosti in 
ljubezni. 



ŠČUKCA
Zapiski iz WC-jev

Naj bo dž, 
naj bo sonce, 
naj bo strela, 
naj bo grom,
jaz še vedno 

sral bom. 

                      Cica Mica, strašna lepotica, 
Miki Piki, lep na sliki, 
Patr Matr, hud k teater.

Ura je 5 čez 10 in jst valda morm prec na sekret.
Tuki sedim not k en idiot, pa čakam, d kej pade not.

Ko vn pride ena klobasa, joj kok to men pasa.
Sam še zmeri ne vem zakaj še sedim, vzamem papir

in hitr eno zgodbico spesnim. 
p.s.: to morš repat. 

KRIŽANKA
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Dne 7. 8. 2010 od 9.30 do 12.55 smo imeli športne igre: odbojka, nogomet. Ob 13.00 kosilo, 
po kosilu pa počitek do 16.00. Potem smo šli na progo preživetja, plazili smo se po blatu in šli 
po vodi. 

Brin, vod Pezdetje

Proga preživetja

Na progi preživetja so kričali kot zmešani. Ovire so bile težke in lahke. Imeli smo mrežo, 
gurtno, skakanje v vodo, pod lokvanji. Važno, da smo se imeli lepo. 

Marko, vod Pezdetje

Foto Miha 
Melink: Ali 
bo Limunu 
uspelo 
premagati 
oviro?

Foto Miha Melink: Joj, Nika, kako si 
umazana!

Foto Miha Melink: Tudi punce so se 
pogumno spopadle z ovirami na progi 
preživetja

Foto Miha Melink: Uspešno prestali 
progo preživetja! Gremo še enkrat!

1.Kako se piše letošnja 
taborovodja?

2.Šotor z orodjem nasproti 
štabca

3.Kje »živimo« med 
taborom?

4.V kateri reki smo se 
kopali?

5.Vodnica voda ZOO

6.Kakšno funkcijo je 
opravljala Andreja Ivančič 
– Centi?

7.in 9. Naj stražarja

8.Najpopularnejša igra na 
taboru

10.Vodja programa

11.Taborniško ime 
kuharice

12.Lepa Janja, 
___________ kči

13.Na čem visi zastava?

14.Kam smo šli na bivak?

15.Kako se imenuje 
vod, ki pomaga v 
kuhinji in ga 
zamenjamo vsak večer 
v zboru

16.Kako je ime vodu, 
v katerem je vodnica 
Tjaša?

17.Najbolj neprijetna 
stvar, ki se lahko zgodi 
ponoči na taboru

Križanko pripravila: 
Ita (vod ZOO)

Foto Bor Šparemblek: Miki se včasih prelevi v čisto 
pravega Supermana
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ŠČUKCA
Bivak

V sredo 4. avgusta smo se odpravili na bivak. Odšli smo 
iz tabora in se namenili na Planino Idrsko. Po prvem 
počitku smo se starejši odpravili naprej. Z nami sta šla 
Hribc in Gregi. 
Nekateri smo morali nositi še nahrbtnike, ker so nekateri 
omagovali. Nekateri smo na vrh prišli v pičlih 4 urah, 
nekateri pa po več kot petih. Skuhali smo si večerjo, jo 
pojedli, naredili bivak in se spravili spat. Zjutraj smo 
pozajtrkovali in imeli gozdno šolo. Pomagali smo na 
kmetiji. Skuhali smo kosilo. Začel je padati dež, zato 
smo se spravili pod streho, kjer smo tudi nočili. Zjutraj 
smo spakirali in se peš odpravili v dolino. 

Vod ZOO

Foto Mateja Melink: Sirčka ribat!

Foto Mateja Melink: Na Planini Idrsko 
smo s pastirji krave peljali na pašo

Foto Mateja Melink: Mame zagotovo ne skuhajo 
tako dobrih makaronov, kot so taborniški

Lestvica najbolj predvajanih Idrsko 2010

1. DVIGA PLAMEN SE IZ OGNJA
Taborniška himna

2. DAN JE ŠEL
Taborniška pesem

3. MURENČKI
Taborniška pesem

4. SONCE SIJE
Zale

5. LOVRO
Big Foot Mama

6. HVALA
Rattlesnake

7. LEPA JANJA, RIBAREVA KČI
Bajaga

8. ROŽICA
Slon in Sadež

9. NA SONCU
Siddharta

10. TAM OB OGNJU NAŠEM
Taborniška pesem

Uredila in strokovno ocenila: Lucija Nared 
(vod ZOO). 

Foto Mateja Melink: Bo Centi zadela prašiča ali 
tarčo?

Kviz o taborjenju

1.Kdo je letos taborovodja?
s) Limun
š) Patr
t) Mateja

2.Kdo je najvišji tabornik?
a) Hribc
b) Limun
c)  Kusi

3.Kdo bi moral biti krščen 
»Češpa«?
j) Matic
s) Tilen
b) Gregi

4.Kateri stavek je letos 
popularen?
o) Sam ti pa s' vejš
p) Čokoladkat se pejd
r) Dej naloudej že

5.Kdo se nam je 
predstavil kot Tomaž?
r) Miha Otoničar
f) Brin Soko
g) Bor Šparemblek

6.Najljubša Hribčeva pesem
i) Skočimo v noč
j) Murenčki
k) Lovro

7.Naj tris blondink
v) Wajvrčka, Meri, Čokoladka
d) Patka, Baklava, Bouha
e) Lopatka, Smrčk, Dolika

8.Naj parček
m) Ritko in Patka
n) Šparouček in Wajvrčka
o) Marta in Suoko

9.Kdo je naša kuharica?
w) Bjondi
x) Rajčica
j) Muoka

10.Kdo je letos prvič na taboru?
e) Matic
y) Mare
h) Miki

GESLO: __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ 

Foto Miha Melink: 
Spoznajte našega 
novega tabornika – 
Cimra

Foto Bor Šparemblek: Letošnji  krst novih 
tabornikov je letos potekal v sodelovanju z 
lokalnimi gasilci

Foto Bor Šparemblek: Le kaj nas čaka sedaj? Foto Mateja Melink: Izbira pravega 
polena za piramido je zahtevna naloga
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Filozofska razprava o: ali mi je dan všeč ali ne!

Kot vsak dan se je tudi osmi dan – dan obiskov začel z vstajanjem, le da v tem primeru pol ure 
kasneje. Šli smo na telovadbo in smo se po klančku iz tabora vlekli kot penzjonisti. Umili smo 
si zobe in šli pospravljat šotore. U glaunem do zdej sam dolgčas. Ob 10.30 so ocenjevali šotore. 
In že so začeli prihajati starši. Nato smo se šli našo najljubšo igrico – falango (pejte na tabor, 
pa boste zvedeli, kaj je to). 
Prišli so starši in razkazali smo jim šotore. Tisti, ki so želeli, so se prijavili na kosilo ali pa so 
odšli ven. Naša družina je odšla ven. Pogledat smo šli trdnjavo Kluže, do slapa Boka pa nismo 
uspeli priti, saj smo se odpravili prekasno, poleg tega pa sem se počutila kot stara mama. Starši 
so me pripeljali do vhoda in prišla sem nazaj v tabor in tako še zdaj razmišljam, ali mi je bil dan 
všeč ali ne, zagotovo pa mi je bilo všeč lokostrelstvo in večerni program. 

Bouhca, vod ZOO

Foto Miha Melink: Žiga žaga poje žaga ... 
Foto Mateja Melink: V taborniški peči 
smo spekli najboljšo pico na svetu

Foto Mateja Melink: Mali in veliki 
taborniki v tabornih majčkah
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FOTO UTRINKI

ConCordia 2010 na Madžarskem, kjer so 
kot mednarodno osebje organizatorjem 
na pomoč priskočile Jera Telič, Manca 
Opeka in Tjaška Intihar

Moot 2010 - utrinki s svetovnega 
srečanja tabornikov v Keniji, ki sta 
se ga udeležili Jerneja Modic in Maja 
Vidrih

ConCordia 2010 na Madžarskem, kjer so 
kot mednarodno osebje organizatorjem 
na pomoč priskočile Jera Telič, Manca 
Opeka in Tjaška Intihar

Moot 2010 - utrinki s svetovnega 
srečanja tabornikov v Keniji, ki sta 
se ga udeležili Jerneja Modic in Maja 
Vidrih

Medtem ko smo bili mi v Idrskem, so se nekatere Ščuke potepale po svetu
FOTO UTRINKI

Medtem ko smo bili mi v Idrskem, so se nekatere Ščuke potepale po svetu


