
  



ZDRAVO! 
Tudi ti komaj čakaš naš pokoronski tabor? To bo naše četrto 

samostojno taborjenje in tako kot lani, bo tudi letos tabor potekal ob 

Savinji, blizu kampa Menina.  

Mi smo že zelo nestrpni in ti zato pošiljamo naš Vseved, v katerem 

najdeš vse informacije glede tabora. Zelo pozorno ga preberi.  

KDAJ GREMO IN KDAJ SE VRNEMO? 
Tudi letos bomo prosili starše, da vas pripeljejo do tabornega 

prostora.  

Najbližji naslov je Šentjanž 56, 3332 Rečica ob Savinji, direktno 

povezavo do zemljevida pa lahko najdeš tudi na naši spletni strani 

pod zavihkom Akcije -> Letni tabor.  

Naslednje informacije o odhodu so namenjene le MČ-jem, torej 

otrokom, ki ste letos končali največ 4. razred. GG-ji boste 

informacije glede odhoda na tabor prejeli na sestanku, o katerem 

ste že bili obveščeni. 

Na taborni prostor naj vas starši pripeljejo v nedeljo, 5. 7., med 

12. in 13. uro. Prosimo, da se držite napisanih ur. Ob 13. uri bo 

kosilo, tako, da otroci s sabo ne potrebujejo sendvičev. Zavedamo 

se, da boste nekateri v času delovnika težko pripeljali otroka, zato 

vas prosimo, da tisti, ki lahko peljete še kakšnega otroka to 

sporočite tako, da odgovorite na mail, v katerem je bil poslan 

Vseved, da lahko tudi drugi starši to vidijo in vas v primeru, da 

svojega otroka ne morejo peljati sami, tudi kontaktirajo. V primeru, 

da niste našli prevoza za svojega otroka, nas prosim o tem 

obvestite in bomo uredili.  

Po otroke lahko pridete v soboto, 11. 7., med 12 in 13. uro.  

SEZNAM OBVEZNE OPREME 
∙ taborniški kroj (če ga imaš) in rutico – obvezno! 

∙ zdravstveno izkaznico (shrani jo tako, da jo boš našel!) 

∙ kakšen € za sladoled ali sok 

∙ 10 kosov spodnjega perila 

∙ 10 parov nogavic 

∙ 10 majic - kratek rokav 

∙ trenirka za spanje 

∙ 2x dolge hlače  

∙ 2x kratke hlače 

∙ kopalke 

∙ rokavčki (če jih potrebuješ) 

∙ kopalna brisača 

∙ 2 brisači za umivanje 

∙ debel pulover ali termoflis 

∙ 2 srajci oz. majici z dolgimi rokavi 

∙ vetrovka 

∙ pelerina 



∙ kapa ali drugo pokrivalo  

∙ štiri vrste obutve: 

- lahka obutev – sandali 
- srednja obutev – športni copati 
- pohodna obutev – močni pohodni čevlji (lahko tudi nizki) 
- dežna obutev – gumijasti škornji 

∙ spalna vreča 

∙ deka, ker je ponoči precej mrzlo 

∙ tanka spalna podloga (armafleks) za bivak in plažo (v šotorih boste 
spali na penah) 

∙ rjuha 

∙ osebni toaletni pribor (ščetka, pasta, naravno milo, ki se ne peni) 

∙ baterijska svetilka 

∙ OBVEZNO sprej oz. mazilo proti klopom in proti komarjem (npr. 
Autan, Off)  

∙ krema za sončenje 

∙ 20 litrski pohodni nahrbtnik za bivakiranje (oz. tako velik, da vanj 
spraviš vso svojo opremo potrebno za bivak) - ne veljajo šolski 
nahrbtniki, ker na njih ne moremo navezati armafleksa in niso dovolj 
prostorni  

∙ čutaro ali steklenico za vodo – ne pozabi, ker ne bo lončkov!  

∙ potovalko, kamor boš spravil vso napisano opremo 

∙ menažko, lonček in jedilni pribor - služili ti bodo, ko bo čas za 

hrano, saj boš iz njih jedel svoj obrok 

∙ peresnica (barvice, svinčnik…) 

∙ MČ3 in starejši imejte tudi šestilo in ravnilo (če ga imate) 

∙ žoga 

∙ lopar in žogico za badminton, loparčkanje  

∙ družabne igre (karte…), balinčke  

Če slučajno česa nimaš (npr. spalne vreče), nam prosim napiši, da 

jo prinesemo mi. Pomembno je, da si stvari spakiraš sam oz. si pri 

pakiranju prisoten, saj boš le tako lahko vedel kaj imaš s seboj in kaj 

lahko uporabiš, ko boš to potreboval. Starše opozori, da so na 

taboru vse aktivnosti izpeljane v naravi, kjer se boš sigurno umazal 

ali tudi kaj raztrgal, zato naj ti zraven ne dajejo najboljših oblačil, ki 

jih premoreš. 

Starši: vedno nam ostane ogromno stvari po taboru, ki jih otroci ne 

prepoznajo in da bi izognili temu, vas prosimo, da označite vse 

stvari, ki jih bo otrok vzel s sabo na taborjenje z njegovim imenom - 

oblačila, brisače, menažke,... Označite tudi spreje proti klopom, 

žoge…, ker se stvari res hitro zamešajo.  

VODSTVO TABORJENJA 
Za tvojo »varnost, udobje in dobro počutje« bo na taboru skrbel 

utečen tim. Vsi smo za svoje delo usposobljeni in imamo s tem 

delom izkušnje. Na nas se lahko tekom tabora kadarkoli obrneš in 

nam zaupaš svojo težavo, saj nas poznaš. ☺  

Starešina: Marjan Kampuš - Slamica 



Taborovodja: Tevž Beškovnik  

Kuharica: Kristina Golob 

Gospodar in ekonom: Tadej Lipar 

Blagajnik: Silva Ribič 

Pomoč v kuhinji: Urška Turnšek 

Higieničarka: Silva Ribič 

Športna referentka in kronistka: Pia Vajs 

Deklica za vse: Aleš Sušak - Supo 

Vodniki:  

Tevž Beškovnik  

Pia Vajs  

Katja Juhart 

Silva Ribič  

Ula Vipotnik  

Marcel Zidanšek  

Blažka Petelinšek  

Veronika Petelinšek  

Nejc Gošnjak - Pepe 

Marjan Kampuš -Slamica 

Sebastjan Turnšek - Penica 

Nina Gošnjak 

Zaradi možnosti poškodb in drugih neljubih pripetljajev moraš sam 

poskrbeti, da si nezgodno zavarovan. S sabo potrebuješ tudi 

zdravstveno kartico. V kolikor imaš kakršne koli zdravstvene težave, 

te prosimo, da nas o tem obvestiš in poučiš kako jih rešuješ doma, 

da bomo znali v zvezi z njimi pravilno ukrepati. 

S prijavo otroka na tabor se starši tudi strinjate, da lahko odstranimo 

klopa oz. izvedemo potrebne ukrepe za ohranjanje zdravja. Prav 

tako soglašate, da lahko vašega otroka pregledamo, če ima uši in v 

primeru, da jih ima, primerno postopamo.  

VSTOP NA TABOR ZA STARŠE  
Letos je vstop v tabor za goste in starše prepovedan zaradi 

priporočil NIJZ-ja. Prosili bi vas, da se od svojih otrok poslovite na 

vhodu v tabor in v tabor ne vstopate. Prav tako letos na žalost ne bo 

možno, da bi starši in drugi družinski člani prespali zadnji dan na 

taboru. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in upoštevanje 

navodil.  

KONTAKT NA TABORU 
Kot kontakt za starše je na taboru zadolžen starešina tabora Marjan 

Kampuš (041-250-756). 

Za vse informacije smo ti na voljo tudi pred odhodom na tabor. 

Elektronske naprave na taboru so prepovedane, zato jih ne 



nosi s sabo. V preteklosti se vsi telefoni zaradi nepravilne hrambe 

niso vrnili domov s taborečimi, prav tako pa na taboru ni elektrike, 

kjer bi svojo napravo lahko polnil, tako da ti svetujemo, da jo pustiš 

doma. V primeru, da naše želje ne boš upošteval, si jemljemo 

pravico, da napravo do konca taborjenja hranimo mi. 

Za starše bomo tekom taborjenja stalno dosegljivi, se pa lahko 

zgodi, da zaradi programa ne bomo vedno pri telefonu. Klic vam 

bomo vsekakor vrnili, tako da brez skrbi. 

SESTANKA ZA STARŠE NE BO, BI PA RADI 

POUDARILI NEKAJ POMEMBNIH STVARI, KI JIH 

MORAŠ NUJNO STORITI PRED TABOROM 
1. S sabo imaš vso napisano prtljago, ki JE OZNAČENA. Za 

izgubljene stvari ne odgovarjamo.  

2. Poravnal si članarino, tabornino in prinesel podpisano 

prijavnico.  

3. Si nezgodno zavarovan in s sabo imaš zdravstveno kartico.  

4. V kolikor imaš kakršne koli zdravstvene težave, (alergije, 

zdravstvene in prehranske posebnosti) nas o tem 

obvestiš in poučiš kako jih rešuješ doma, da bomo znali v 

zvezi z njimi pravilno ukrepati. Obvezno ob prihodu v tabor 

še enkrat obvestiš vsaj vodnika.  

5. Prosimo, da otroke na tabor pripeljete le v primeru, da 

so zdravi.  

6. Preglejte svoje otroke, če imajo uši in v primeru, da jih imajo, 

nam to sporočite in otroka ne pošljite na tabor.  

7. Prav tako prosimo, da  primeru, da imate kakšne zadržke 

glede zdravniškega posredovanja in pregleda za klope ter 

uši pri vašem otroku, nam to izrecno sporočite. Sicer 

smatramo, da se strinjate, da izvedemo nujne ukrepe.  

8. Telefoni so prepovedani.  

9. NOŽI SO ZA VSE UDELEŽENCE PREPOVEDANI. 

Prosimo, da se držite tega. V primeru, da boste nože 

potrebovali vam jih bomo zagotovili mi. Če slučajno nož 

vseeno prinesete, si jemljemo pravico, da ga zadržimo do 

konca taborjenja.  

Otroci imajo poleg treh glavnih obrokov še 3 malice, zato zares ne 

bi smeli biti lačni. Prosimo vas, da s sabo ne prinašajo ogromnih 

količin sladkarij, saj le te samo vabijo mravlje in so tudi nepotrebne. 

☺ V primeru, da bodo prinesli sladkarije, jih bodo pobrali vodniki in 

jih pravično razdelili med člane voda.  

Prav tako vas prosimo, da otrokom s sabo ne daste različnih mil, ki 

se penijo, ampak raje izberete trda, naravna mila. Kopamo se 

namreč v reki.  

Zavedamo se, da je to veliko informacij, vendar je boljše, da se o 

stvareh, ki bi utegnile vaše otroke begati, pogovorite že prej in 

nam tako omogočite, da čim bolj naravi prijazno in varno 

uživamo na letnem taboru. 

Če imate še vedno kakšna vprašanja, smo vedno na voljo.  

Se že veselimo našega druženja,  

Vodstvo tabora 


