
  

POT:  
Najhitrejša pot je po avtocesti, peljete se do Brežic kjer 
zapustite avtocesto (pri Čatežkih toplicah), od tam se 
peljete proti Cerkljam ob krki. Nekje na poti boste 
zagledali smerokaz za Boršt (oziroma več smerokazov), 
zagledali pa boste tudi smerokaze za "TABOR RSO"  
 
Pa še za starše z GPS navigacijo, koordinate:  
dolžina: 15,54962332, širina: 45,88496351 

TABORJENJE 2014 
BORŠT PRI BREŽICAH 

VEČ INFORMACIJ: 

Jasmina Tirovič - Guma (031849827) 

Jure Papler - Skat (040438199) 

ali na facebook strani: RSO Kranj – strazniognji.wordpress.com 



  

POZDRAVLJENI TABORNIKI IN STARŠI! 

Leto je okoli in spet je čas za vrhunec taborniške 

sezone: TABORJENJE! 

Več dni bomo skupaj taborili ob gozdu v objemu Dolenjske, 

natančneje na že vsem poznani lokaciji v Borštu ob 

Brežicah, kamor se zaradi idealne lokacije, prijaznih 

domačinov in raznovrstnega terena vračamo že enajsto 

leto.  

Tisti, ki smo skupaj že dlje časa, nam je kraj dobro 

poznan, za vse tiste, ki boste letos prvič z nami, pa bo 

to prava dogodivščina odkrivanja vseh kotičkov dolenjske 

narave in reke Krke, ki teče v neposredni bližini.  

KAJ JE TABORJENJE? 

Taborjenje je največja letna akcija vseh tabornikov in 

tabornic. Vse taborniško znanje, ki ga pridobimo tekom 

leta, na taboru praktično preizkusimo, najbolj pridni 

taboreči pa si tako prislužijo veščine. Deset dni vsi 

živimo v taborniškem duhu in v sožitju z naravo – spimo v 

šotorih, učimo se kuhanja na ognju, plavamo v Krki, 

izdelamo vodov kotiček in druge pionirske objekte, zraven 

pa uživamo ob zabavnih večernih programih.  

 

KAKO SE TABOR ZAČNE IN ZAKLJUČI? 

Po stari navadi bomo tabor slavnostno otvorili v četrtek, 

ko se nam bodo pridružili najmlajši na tabornem prostoru. 

Skupaj se bomo zbrali v zboru in slovesno prižgali večni 

ogenj, ki bo gorel ves čas tabora in bo zadolžitev vseh 

nas, da nam ne ugasne. 

Zaključek tabora bo v soboto, 19. julija, ko starši 

pridejo pogledati, kaj smo delali vseh deset dni na 

taboru. Tako bodo tudi oni doživeli košček taborniškega 

duha, lahko pa se bodo odpravili kanunarit, plavati v 

reko, se pomerili v taborniških in raznih športnih igrah, 

kuhar pa bo poskrbel za kosilo in pijačo. 

 

DNEVNI RED STARŠEV: 

9:00 Prihod staršev 

9:30-14:00 Taborniške aktivnosti za starše, proga 

izzivov. Ogled taborniških delavnic in objektov, zabavne 

in športne igre, druženje 

13:00-14:00 Kosilo 

14:00 Zaključni zbor, podelitev veščin in znanj, spust 

zastave in gašenje večnega ognja 

Ker pa smo deset dni brez 

sladkarij, bi bili veseli, 

da se v čim večjem številu 

udeležite tekmovanja za 

najlepšo, najbolj izvirno 

in najbolj okusno slaščico, 

ki jo pripravite doma in jo 

prinesete s seboj. Za 

simbolične nagrade (in 

povsem strokovno žirijo z 

večletnimi izkušnjami) bomo 

poskrbeli mi. 



  

KAJ VSE NAS ČAKA NA TABORU? 

Taborjenje prinaša veliko različnih aktivnosti in prav 

pestrost dogajanja je tista, ki pri taborečih poskrbi, da 

nam ni nikoli dolgčas. Taborniki podpiramo rek ˇZdrav duh 

v zdravem telesuˇ, dajemo poudarek na zdravi zabavi in 

igrah, ki nam pilijo tako umske kot fizične sposobnosti. 

Taboreči se odklopijo od modernega sveta, ki ga 

predstavlja v veliki meri računalnik in podobne aparature, 

ki otroke in mladostnike zadržujejo med štirimi stenami. 

Na taboru pa se družimo in sodelujemo v skupinskih igrah, 

kar spodbuja skupni duh in komunikacijske spretnosti. 

Na taboru za otroke in program skrbijo vodniki, animatorji 

in vodstvo tabora, ki bo skupaj z gosti poskrbelo za 

kvalitetno, poučno in zabavno preživljanje počitnic. 

Najmlajši se boste spoznali z osnovami taborništva, 

življenja v naravi, seveda pa vam ne bo manjkalo zabavnih 

iger, tekmovanj z vrstniki, petja in ustvarjalnosti. En 

dan bodo čez noč preživeli zunaj tabora v Robinzonovem 

domovanju, kjer se bodo seznanili s pripravo jedi na 

ognju, zdravilnimi zelišči … Seveda ob prisotnosti 

vodnikov. 

Malo starejši pa boste spoznavali osnove preživetja in 

orientiranja v naravi, postavljanju različnih ognjev in 

ognjišč, čuvali boste večni ogenj in zastavo. Prve štiri 

dni taborjenja pa na popotnem taboru, rečemo mu tudi hajk, 

pohajali po Dolenjski spoznavali njene značilnosti, 

gradove in naravo. Ne pozabi, najboljši dogodki so po 

navadi prav na hajku, kjer še ne veljajo ura za spanje in 

klorbanda. 

 

 

OPREMA ZA HAJK: 

GG-ji in PP-ji naj prtljago razdelijo na dva dela. Enega 

za hajk (pohodni nahrbtnik) in drugega za v tabor, ki ga 

prinesete pred naše skladišče (zraven AMZS na Zlatem 

polju (med 18. In 19. uro v petek, 4. julija. Opremo bomo 

prepeljali na tabor, kjer jih bo počakala. 

Na hajk naj vzamejo opremo za popotni tabor in, da ne 

bodo imeli prevelike teže v nahrbtniku. Vsak GG in PP vod 

bo dobil na začetku tudi skupno vodovo opremo (6x 

šotorka, kotliček, lopatka, sekira in vrvice) za katero 

prihranite nekaj prostora v nahrbtniku, da si boste 

skupno opremo razdelili, jo pazili in skrbeli zanjo. 

Opremo vrnejo vodi šele zadnji dan tabora. 

ODHOD NA TABOR: 

GG.ji in PP.ji5.julij iz železniške postaje Kranj  

MČ.ji 10. Julij ob 8.00 iz parkirišča OŠ Jakoba Aljaža 

 

MOBITELI NA TABORU: 

Mobiteli na taboru niso zaželjeni (v primeru izgub ne 

odgovarjamo zanje, enako velja za vse ostale vrednejše 

stvari). Če želite govoriti s svojim otrokom, ga lahko 

pokličete na 031849827 (Jasmina –Guma) med 13.300 in 

15.00. Če je številka zasedena, poskusite ponovno. Hvala 

za razumevanje. 

 

NASLOV TABORA: 

Na ta naslov bo taboreči prejemal vašo pošto: 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

DNEVNI RED: 

7:30 vstajanje 

8:00 jutranja telovadba 

8:30 jutranji zbor 

8:45 zajtrk 

9:00 pospravljanje šotorov 

9:30 duhovnost 

10:30 dopoldanske aktivnosti 

13:00 kosilo 

14:00 prosti čas 

15:00 popoldanske aktivnosti 

17:00 malica 

17:30 šport in igre 

18:30 kuhanje večerje (GG) 

19:00 večerni zbor 

19:15 večerja 

20:00 priprave na večerni program 

21:00 večerni program 

23:00 spanje 

(dnevni red je odvisen od aktivnosti tisti dan) 

TABORNIŠKA OPREMA: 

- Taborniška rutka 

- Taborniški kroj  

(če ga imaš) 

- Taborniška izkaznica 

- Prostoren manjši  

Nahrbtnik 

- Spalna vreča 

- Armafleks 

- Baterijska svetilka 

- Taborniški nož, vrvica (če imaš) 

- Čutara oziroma plastenka 

- Jedilni pribor s posodo 

- Pisalni in risarski pribor (GG.ji tudi šestilo, 

kotomer, ravnilo, kalkulator) 

- Razne igre (karte, loparji …) 

- Potrjena zdravstvena izkaznica 

- Toaletni pribor (zobna ščetka in pasta, milo, 

krema za sončenje, krema proti komarjem in 

klopi, robčki …) 

- Brisače in kopalke 

- Spodnje perilo in nogavice 


