
je skoraj že tu... Začetek našega poletnega taborjenja 
se nezadržno približuje in priprave so 
že v polnem teku. Vodniki sestavljajo 

program, starešina ureja papirje, 
taborovodja se pripravlja na jutranje in 

večerne zbore, vodja programa 
sestavlja večerne igre … 

Pred odhodom na tabor se bomo vsi 
taboreči srečali na sestanku v nedeljo, 

21. julija 2011, ob 18:30 pred Gerbičevo 32 
v Cerknici.

Na srečanju se bomo spoznali med seboj, 
prav tako boste lahko spoznali svoje vodnike, 

če jih še ne poznate. Pogovorili se bomo o 
skupni vodovi opremi, programu in še o čem.

Na srečanju bo delovala tudi taborniška 
trgovina, kjer boste lahko kupili oziroma 
naročili taborniške rutke (3 €) in kroje 

(20 – 25 €) vsi, ki jih še nimate.

Naš naslov na taboru

Tabor RODU JEZERSKA ŠČUKA 
Žaga ob Kolpi

1336 Vas

Vodstvo tabora

Tvoj vodnik

_________________________________________

Starešina: Tomaž Paternost - Gift
Taborovodja: Mateja Melink - Micka

Vodja programa: Maja Vidrih - Cupyka 

Odhod na taborjenje

Odhod avtobusa, ki nas bo zapeljal do 
tabornega prostora na Kolpi, bo 

v ponedeljek, 1. avgusta 2011, ob

8:00 z avtobusne postaje na Rakeku
8:15 z avtobusne postaje v Cerknici

8:30 z avtobusne postaje v Grahovem

Prihod domov

S tabora se bomo vrnili v petek, 
12. avgusta 2009, v popoldanskih urah 

(okoli 16:00) na mesto odhoda. 

… tvoja naloga pa je, da pozorno 
prebereš letak, ki ga imaš pred 
seboj! V njem so napisane vse 

informacije, ki jih potrebuješ, da se 
dobro pripraviš na letošnjo avanturo 

ob Kolpi. 

Srečanje pred taborjenjem

Rdeča nit letošnjega taborjenja je antični 
Egipt. Z dogodivščinami na taborjenju bomo 

spoznavali različne zanimivosti iz starega 
Egipta: ugotavljali bomo, kako so ljudje živeli 

3000 let pred našim štetjem, kaj je mumificira-
nje, igrali stare igre, v katerih so uživali 

faraoni, si predstavljali plovbo po reki Nil ter v 
različnih preizkušnjah dokazovali, da bi lahko 

prav vsak izmed nas bil faraon. 

Rdeča nit taborjenja

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

_________________________________

Poravnati morate še:

________________________________

Celotno tabornino je potrebno poravnati do 
odhoda na tabor na 

TTR: 02029-0015666863,
sklic: 00 010812082011,

Društvo tabornikov Rod jezerska ščuka,
Gerbičeva 32,
1380 Cerknica

Plačilo tabornine



Priporočljiva oprema za taborjenje

Svetujemo, da pakirate skupaj z otrokom. Prtljago zložite v plastične 
vrečke, na katere tudi napišete, kaj vsebujejo. Vrečke so zaželene 
zaradi boljše organizacije in različnih vremenskih razmer. Prav tako 
priporočamo, da stvari spakirate v velik nahrbtnik, saj bodo taboreči 

nahrbtnik potrebovali, ko bodo odšli na bivak.

Taborniški kroj
Taborniška rutka

Pohodni nahrbtnik
Spalna vreča (dodatno lahko še manjšo odejo)

Napihljiva blazina za spanje (izbirno)
Rjuha

Armafleks
Trenirka (bolje več)

Poletna oblačila (10 kratkih majic, 3 kratke hlače)
Topla oblačila (4 dolge hlače, 3 dolge majice, spodnja majica, 2 tanjša 

puloverja, 1 debelejši)
Vetrovka/anorak

Dežni plašč (priporočamo tudi zložljiv dežnik)
Kopalna oprema (kopalke, brisača, krema za sončenje)

Spodnje perilo za 12 dni
Nogavice za 12 dni (12 parov tanjših, 2 para debelejših)

Kapa
Gojzarji ali močnejši čevlji

Pohodniški čevlji
Športni copati

Poletna obutev (natikači)
Priporočamo tudi škornje

Vrečka za umazano perilo (priporočamo vrečko iz blaga)
Pribor za higieno (biološko razgradljiva mila in paste!)

Brisača
Menažka ali plastična posodica za obroke

Jedilni pribor (žlica, vilica, nož) in kuhinjska krpa iz blaga
Čutara
Robčki

Sredstva proti komarjem in klopom
Baterijska svetilka z rezervnimi baterijami

Pisali pribor (svinčniki, kemiki, barvice, beležka …)
Družabne igre, knjiga, glasbeni inštrument

Zdravstvena izkaznica
Denar (za kartice, sladoled …)

10 metrov vrvice, nož/britev (starejši taborniki)
Svetla enobarvna majica za potisk

Stara rjuha, ki se lahko uniči (namenjena za izdelavo egipčanske obleke)
Šotorsko krilo

Starši, sorodniki, prijatelji nas lahko na taborjenju obiščete v 
nedeljo, 7. avgusta 2011, od 11:00 dalje. 

Dobrodošli ste vsi družinski člani, sorodniki in prijatelji taborečih. 
Razkazali vam bomo tabor in taborniško življenje. Vsi ste lepo 
vabljeni, da se nam pridružite na taborniškem kosilu ob 13:00, 
popoldan pa bo za vse pripravljen tudi zabavni program. Poleg 

tega vam bo na voljo tudi čas za kanuarjenje ali namakanje v reki 
Kolpi. Za sodelovanje v različnih dejavnostih tudi obiske prosimo, 

da imajo s seboj primerno obutev in oblačila.

Obiski na taboru

Cerknica – Taborni prostor Žaga 2011
Razdalja: cca 88 km
Čas: cca 1 h 30 min

Iz Cerknice peljete čez Novo vas in Sodražico proti Ribnici. V 
Ribnici zavijete proti Kočevju in se peljete skozi vasi Hrovača, 

Goriča vas, Nemška vas, Prigorica in Dolenja vas. Malce naprej od 
Dolenje vasi na križišču zavijete desno proti Kočevski Reki. Iz 

Kočevske Reke nadaljujete pot proti vasi Štalcerji in pred vasjo 
zavijete desno v smeri vasi Fara. V vasi Fara zavijete ostro levo, v 

smeri vasi Savski laz. Pot vas bo peljala skozi vasi Savski laz, 
Sapnik, Brsnik, Mavrc in Gorenja Žaga. Naš tabor  stoji na desni 
strani ceste takoj iz vasi Gorenja Žaga. Od vasi Fara naprej vas 

bodo do tabornega prostora vodili tudi smerokazi Tabor RJŠ.
Srečno pot!

Navodila za pot do tabornega prostora

Nezaželena oprema

Mobitel
Računalniške igrice in podobno

Večje vsote denarja

Mobilni telefoni in ostale elektronske naprave so na taborjenju 
izredno nezaželeni. Pretirani stiki s starši po telefonu v 

nekaterih primerih zbujajo dodatno domotožje in vodniku 
preprečujejo, da bi zgradil zaupanje pri otroku. Svetujemo, da 
se z otrokom pogovorite, da v primeru težav in skrbi te zaupa 
vodniku. Če bo potrebno, bo stik s straši vzpostavil neposre-

dno vodnik oziroma vodstvo.

V primeru izgube ali poškodbe opreme, še posebej tiste, ki je 
bila odsvetovana, vodniki in vodstvo tabora ne prevzemamo 

nobene odgovornosti za nastalo škodo. 

Za nujne primere nas lahko pokličete vsak dan od 10:30 do 
11:30 ali od 16:00 do 17:00 na telefonske številke: 

031 561 611 (Mateja Melink), 
051 248 008 (Maja Vidrih) ali

 041 333 292 (Tomaž Paternost).
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