
Taborjenje v Idrskem je že skoraj tu … 
 

Začetek avgusta in s tem tudi našega taborjenja se hitro 
približuje in priprave nanj so v polnem teku. Taborno vodstvo 
ureja še zadnje stvari, da bo celotno taborjenje za vse taboreče 
karseda prijetno.  
 
Letak, ki ga imaš pred sabo, natančno preberi, saj se v njem 
skriva veliko uporabnih informacij in podatkov o taborjenju, ki 
ti bodo pomagali pri pripravi na našo skupno avanturo.  
 
Naš naslov na taboru: 

 Tabor Rodu Jezerska ščuka 
 Idrsko 
 5222 Kobarid 
 
Vodstvo tabora 
 Starešina: Ivan Paternost 
 Taborovodja: Mateja Melink 
 Vodja programa: Miha Jernejčič 
 Tvoj vodnik: _______________________________ 
 
Pred odhodom na tabor se bomo vsi taboreči srečali v 
nedeljo, 25. julija 2010, ob 18. uri pred taborniškimi 

prostori na Gerbičevi 32 v Cerknici. Sestanek je še posebej 
priporočljiv za tiste, ki greste na taborjenje prvič.  
Na srečanju se bomo spoznali, imeli prvi vodov sestanek z 
vodnikom, se pogovorili o skupni vodovi opremi, programu in 
še o čem.  
Na srečanju bo delovala tudi taborniška trgovina, kjer boste 
lahko naročili taborniško srajco in rutko, ki je obvezna za vse 
taboreče.   
 
 

 
 
Odhod na taborjenje 
Odhod avtobusa, ki nas bo zapeljal na taborno dogodivščino, bo v 
nedeljo, 1. avgusta 2010, ob 

 
8:00 z avtobusne postaje v Grahovem 
8:15 z avtobusne postaje v Cerknici.  
 

Prihod domov  
Domov se vračamo v četrtek, 12. avgusta 2010, v popoldanskih 
urah (okoli 16. ure) na mesto odhoda.  

 
Obiski na taboru 
Obiski na taboru so samo v nedeljo, 8. avgusta 2010, od 11. ure 
naprej. Na ta dan vam bomo z veseljem razkazali tabor in 
predstavili taborniško življenje.  
 
Starše in druge prijatelje taborništva vabimo, da se nam pridružite 
tudi na taborniškem kosilu, ki bo ob 13. uri, popoldne pa se nam 
lahko pridružite pri taborniških igrah ali zaplavate v bistri Soči. 
Zato bodite tudi obiskovalci primerno oblečeni in obuti.  

 
Do tabornega prostora boste prišli, če se boste iz Cerknice 
odpravili po avtocesti do Nove Gorice, iz Nove Gorice pa sledili 
smerokazom za Kobarid. Nekaj kilometrov pred Kobaridom se 
nahaja vas Idrsko, kjer parkirate svoje avtomobile, nato pa se ob 
cesti odpravite nazaj proti tabornemu prostoru. Pot do njega bo 
označena s smerokazi TABOR RJŠ.  

 
 
 
 

 
 



Plačilo tabornine 
Po naši evidenci smo na naš TTR prejeli znesek kot plačilo 
tabornine:  

 
Poravnati morate še:  
 
Celotno tabornino morate poravnati do odhoda na tabor na 
TTR: 02029-0015666863, sklic: 88, Društvo tabornikov Rod 
Jezerska ščuka, Gerbičeva 32, 1380 Cerknica.  
Če ste medtem že poravnali stroške taborjenja, prosimo ne 
upoštevajte tega.  
 
 
Obvezna oprema za taborjenje 
 

• Potrjena zdravstvena izkaznica 
• Denar (za razglednice, sladoled …) 
• Večji nahrbtnik 
• Manjši nahrbtnik za izlete 
• Taborniška srajca in rutka 
• Spalna vreča 
• Armafleks 
• Napihljiva blazina za spanje v šotoru (enojna!) 
• Rjuha za na blazino 
• Jedilni pribor (žlica, nož, vilice) in krpa iz blaga 
• Menažka ali plastična posodica za obroke 
• Kopalna oprema (kopalke, brisača, krema za sončenje, 

neplavalci in slabši plavalci obvezno rokavčke oziroma 
ostale pripomočke za plavanje) 

• Osnovni toaletni pribor in brisače 
• Sredstvo proti mrčesu in klopom 
• Vreča iz blaga za umazano perilo 
• Perilo (12 spodnjih hlač) in nogavice (12 parov tanjših, 2 

para debelejših) 

• Poletna oblačila (10 kratkih majic, 3 kratke hlače) 
• Topla oblačila (4 dolge hlače, 3 dolge majice, spodnje majice, 

2 tanjša puloverja, 1 debelejši pulover) 
• Anorak ali nepremočljiva jakna 
• Dežni plašč (priporočljivo še: zložljiv dežnik) 
• Uhojeni gojzarji ali močnejši čevlji, športni copati, natikači 

(priporočljivo še: gumijasti škornji)  
• Pokrivalo 
• Čutarica 
• Baterijska svetilka z rezervnimi baterijskimi vložki 
• Pisalo, beležka, družabne igre (npr. karte) 
• 10 m vrvice ter (le starejši taborniki) nož, britev 
• Svetla enobarvna majica za potisk  
• Šotorsko krilo 
• Pribor za orientacijo (le starejši taborniki) 
 

Starše mlajših tabornikov prosimo, da pripravijo opremo skupaj s 
taborečimi, saj bodo le tako otroci poznali svoje stvari. Za mlajše 
tabornike je priporočljivo, da imajo opremo shranjeno v potovalki 
namesto v nahrbtniku, saj tako lažje najdejo svoje stvari. Vsa 
oblačila naj bodo shranjena v plastičnih vrečah, ki jih bodo 
obvarovala pred morebitno vlago, ter po možnosti tudi podpisana 
z otrokovim imenom.  

 
Na taborjenje zaradi nemotenega izvajanja programa ni dovoljeno 
jemati mobilnih telefonov! 

 
V nujnih primerih bo vodstvo na taborjenju dosegljivo vsak dan 
med 16. in 17. uro na telefonski številki 031 561 611.  

 
Taborniški Z-D-R-A-V-O! 


