
TABORJENJE
MEDVEDKOV IN ČEBELIC

Seznam opreme in zadnje informacije

Stavča vas pri Žužemberku, 18. – 25. julij 2021

Še dober mesec nas loči od taborjenja. Da bo vse potekalo tako kot mora,
smo pripravili časovni okvir taborjenja, seznam opreme ter druge koristne

informacije.
Informacije:
▪ Na tabor otroke starši pripeljete 18. julija med 15. In 18. uro, na naš

taborni prostor. Če vam ure izrecno ne ustrezajo, nam to prosim
sporočite, da točno vemo kdaj vas lahko pričakujemo.

▪ Po otroke pridete 25.julija med 11. In 14. uro, prav tako na naš
taborni prostor.

▪ Na drugi strani najdete zemljevid s podrobno lokacijo tabora.
▪ Obiski staršev na taborjenju zaradi situacije z epidemijo niso dovoljeni.

Taborečim boste lahko pisali na naslov: Tabor RST Domžale, Stavča
vas, 8361 Dvor.

▪ Vodstvo taborjenja vam bo pred taborjenjem z veseljem odgovorilo na vsa
vprašanja, med taborjenjem pa boste v nujnih primerih lahko poklicali
taborovodjo Tjašo (tel.: 041 791 416) ali starešino tabora Nino
(tel. 070 363 686).

Seznam opreme:
1.Nujna oprema
oblačila:
✔ taborniška rutka in kroj
✔ perilo (spodnje hlače, nogavice)-vsaj 9 parov
✔ kopalke (najmanj 2)
✔ kratke hlače (4)
✔ kratke majice (vsaj 8)
✔ topel pulover ali jopica (2)
✔ spodnji del trenirke (2)
✔ dolge hlače za v zbor, s pasom in čez kolena (trenirka ne šteje!) (2)
✔ toplo oblačilo za spanje (pižama ali trenirka)
✔ pelerina ali anorak

✔ bela majica s kratkimi rokavi (potrebuje se za program)

pribor za osebno higieno:
✔ brisače (1)
✔ kopalne brisače (2)
✔ zobna ščetka
✔ zobna pasta
✔ krema za sončenje
✔ autan in pršilo proti klopom
✔ *gel za tuširanje in šampon za lase priskrbimo mi (tak ki

ne škoduje naravi)

obutev:
✔ superge
✔ sandali ali natikači (''tevice'')
✔ gojzarji

izkaznice:
✔ zdravstvena
✔ osebna (zaželjeno)

ostalo:
✔ nahrbtnik za izlete in bivak (v katerega se lahko

spravi spalka in ostale nujne stvari za preživetje
noči v naravi)

✔ spalna vreča
✔ taborniški nož
✔ čutara
✔ rjuha
✔ baterijska svetilka z rezervnimi baterijami
✔ menažka z jedilnim priborom + skodelica (za

čaj/kakav)
✔ navadna sveča (lahko čajna svečka)
✔ pokrivalo
✔ armafleks (ležalna podloga)
✔ kuhinjska krpa

3. Nezaželena oprema
Ker taborniki živimo v naravi in z naravo, bomo mobilne telefone, tablice,
zvočnike, igralne konzole, mp3 playerje in podobno pustili doma!
Starše pa še posebaj naprošamo, da po pošti ne pošiljajo hrane in ostalih večjih
paketov, razen v primeru dogovora z vodstvom (npr. dodatni čevlji).



TABORNI PROSTOR

Med Dvorom in Žužemberkom se nahaja vas Stavča vas.

Kjer vidite z rdečooznačeno točko, tam se nahaja naš taborni prostor. Če pridete
skozi kraj Smuka in Lašče iz smeri Ribnica morate pred Jama pri Dvoru zaviti na
levo za vas Stavča vas. Približno 200–300 m po odcepu, ko ste zavili levo, bo na levi
strani pravokotna cesta nekoliko v klanec, na katero zavijete. Ponovno po približno
200–300 m pa boste na levi zagledali velik travnik. To je naš taborni prostor.

Lahko pa tudi pokličete starešino Nino (070 363 686)

SPODAJ PRILAGAM SLIKE ZA LAŽJO PREDSTAVO.


