
 

OBISKI 

Obiski so v času taborjenja nezaželeni, saj motijo izvajanje predvidenega 

programa. 

 

PREVOZ 

Na tabor se bomo odpravili z avtobusom. Zbor bo v soboto, 7. julija, ob 9.00 pred 

OŠ Trnovo. Taborjenje bomo zaključili 16. julija ob 16.00. Takrat lahko svoje 

otroke tudi poberete v Idrskem. Zemljevid, kako do tabornega prostora, bomo 

staršem prijavljenih članov poslali po elektronski pošti. 

 

TABORNINA 

Tabornina znaša 150 €. 

V primeru težav pri plačilu tabornine ali nakupu opreme se obrnite na starešino 

Pino Majo Bulc (051 684 488). Finančne težave ne smejo biti ovira pri otrokovi 

udeležbi na taborjenju!  

Celotno tabornino je potrebno poravnati do 6. julija, preko transakcijskega 

računa: 

Podatki za nakazilo: 
SI56 0201 0001 1086 387  

(Društvo tabornikov Rod Trnovskih regljačev, 
Cesta v Mestni Log 46, 1000 Ljubljana; račun odprt pri NLB Ljubljana). 

Namen nakazila (obvezno): ime_priimek_tabor18 (ime in priimek člana). 
Sklic: 00 000006072018 

Prosimo, da se držite navedenih datumov plačil. Brez plačane tabornine se otrok 

taborjenja ne bo mogel udeležiti. 



OPREMA 

Svetujemo, da se seznama opreme držite, čeprav se vam bo kakšen kos opreme 

zdel odveč. Seznam opreme je narejen na podlagi izkušenj s prejšnjih taborjenj. 

Najprimernejši za taborjenje je nahrbtnik. Za MČ- je je primerna tudi potovalka, 

vendar naj imajo s seboj tudi manjši nahrbtnik (15 - 30-litrski) za izlete in bivak! 

Na taborjenje ne spadajo izredno majhni nahrbtniki, saj niso primerni za opremo 

za na bivak. Oprema naj bo zložena v plastične vrečke, te pa v nahrbtnik. 

Udeleženec naj pri pakiranju aktivno sodeluje, saj bodo le tako lahko vedel, kaj 

imajo s seboj in kje je oprema spravljena. Starši mlajših udeležencev naj opremo 

ustrezno podpišejo oz. označijo. Natančen seznam opreme (z opisom) bo otroku 

ob koncu taborjenja v pomoč pri pospravljanju. 

Za vse tiste, ki niste prepričani kakšno opremo kupiti bomo v bližnji prihodnosti 

ustvarili datoteko o kvalitetni in cenovno dostopni opremi, ki se po našem 

mnenju dobro obnese. 

OBLEKA IN OBUTEV 

 športni copati, 

 poletna obutev ("Teva" sandali, natikači), 

 pohodni čevlji (čez gležnje – "gojzarji"),  

 10 parov nogavic, 

 10 spodnjih hlačk, 

 12 majic s kratkimi rokavi,  

 2 puloverja, - 

 trenirka ali pižama za spanje,  
 3 kratke hlače,  

 2 dolge hlače (ene obvezno "na pas" )  
 anorak,  

 pelerina,  
 kopalke in brisača za kopanje,  

 pokrivalo,  

 taborniška rutka,  

 urejen taborniški kroj  

OBVEZNA OPREMA 

 spalna vreča, 

 armafleks / podloga za ležanje,  

 velik nahrbtnik (za vso opremo in 
obleko ter primeren za bivak), 

 manjši pohodniški nahrbtnik (za 

celodnevne izlete),  
 pribor za osebno higieno (zobna ščetka in pasta, glavnik, milo, šampon, 

brisača, pribor za nego nohtov),  

 bombažna vreča za umazano perilo,  

 krema za sončenje (zaščitni faktor najmanj 15),  
 repelenti proti klopom in komarjem, 

 5 metrov najlonske vrvice (premer 5 mm),  

 baterijska svetilka z rezervnimi vložki,  

 oster nožič (primeren za otroka), 
 menažka ali globlji plastični krožnik za obroke,  

 jedilni pribor,  
 plastična skodelica,  

 čutara,  

 pisalni pribor (GG še šestilo in geo trikotnik),  

 potrjena zdravstvena izkaznica, 

 veljaven osebni dokument 

GG-ji naj imajo telefon s seboj zaradi orientacij. Telefona med taborom 

drugače ne bodo mogli uporabljati. Če bo otrok s telefonom motil 

program, se mu ga bo odvzelo in vrnilo staršem na koncu tabora. Poleg 

tega ga med taborjenjem ne bo možno polniti. 

Pri MČ-jih so telefoni zelo nezaželeni. Namen taborjenja je, da otrok 

postane samostojnejši! Če bo potrebno, bo starše poklical vodnik s 

svojega telefona. 


