
VABILO NA GG TABOR 
  

Čezsoča 2020  

 

Letošnji GG tabor bo potekal od sobote, 4. 7. 2020, do nedelje, 12. 7. 2020, pri 

Čezsoči. 

Na tej povezavi najdete točno lokacijo tabora: 

https://goo.gl/maps/3nDR3RjdeGrRGm186  
 

Letos bo tabor potekal pod nekaj dodatnimi pravili in ukrepi zaradi preprečevanje 

širjenja koronavirusa. V sklopu tega bo tudi krajši.  

Eden od ukrepov je tudi izogibanje javnemu prevozu, zato vas prosimo, da 

svojega otroka do 11ih pripeljete na izhodiščno točko začetnega izleta, ki jo bo 

naknadno sporočil vsak vodnik svojemu vodu.  

V nedeljo 12.7. svojega otroka pridete tudi iskat na taborni prostor od 14. uri dalje. 

Da bi se izognili vnosu okužb v tabor, obiskov letos na taboru ne bo. Vse ostale 

posebnosti vam bomo podrobneje pojasnili na sestanku.  

 

Obiskov letos na taboru ne bo. 
 

Sestanek in prijave na tabor bodo potekale v petek, 12. 6., druge pa v torek,        

16. 7., ob 18.00 v Tivoliju (zbrali se bomo na dnu Jakopičevega sprehajališča). 

Letos bomo imeli elektronske prijave. Svojega otroka lahko prijavite na spletni 

strani:  https://prijave.rodsivegavolka.si/  

Zaključek prijav je 25. 6. 2020. 

 

Taborovodja: 
Domen Hauko 

Telefon: 069 623 660 

E-naslov: domenhauko@gmail.com 

 

Starešina tabora:  
Zala Kogej 

Telefon: 041 315 298 

E-naslov: zala.kogej@gmail.com 

 

Cena taborjenja letos znaša 150 €. Če se taborjenja udeleži več otrok iz iste 

družine, cena znaša 120 € za vsakega otroka. Popust velja tudi, če se drugi otrok 

udeleži MČ tabora. Če otrok do tega datuma ni prijavljen, se tabora ne bom mogel 

udeležiti. Vračilo tabornine je mogoče le v primeru zdravstvenih težav, če je 

neudeležba sporočena do 25. 6. 2020. Po tem datumu vračilo tabornine ne bo 

mogoče. V primeru odpovedi celotnega tabora, zaradi poslabšanja epidemiološke 

slike, bo tabornina povrnjena. V primeru prekinitve tabora pa bo povrnjen 

https://goo.gl/maps/3nDR3RjdeGrRGm186
https://prijave.rodsivegavolka.si/


sorazmerni delež tabornine. V kolikor otrok še nima plačane članarine, ki znaša   

55 €, jo nujno poravnajte skupaj s tabornino. 

V taborni trgovini bo mogoče kupiti taborniške priročnike in pesmarico. Za 

morebitne tovrstne nakupe bo dovolj 15 €, več dodatnega denarja pa ne 

potrebuješ. 

Plačilo tabornine: 
Številka računa: SI56 0201 0001 1411 143 

Namen plačila: GG Tabor 2020 + ime in priimek taborečega                                 

(npr: GG Tabor 2020 Žedva Novak) 

Naš naslov: Društvo tabornikov Rod Sivega volka, Štefanova 9, Ljubljana 

 
 
Taborna pravila: 
Mobilni telefoni in druge elektronske naprave na taboru niso zaželene. Če je 

uporaba nujna, naj bo izključno v šotoru. Polnjenje baterij na taboru ne bo 

mogoče. 

Na taboru so strogo prepovedani alkohol, cigarete, energijske pijače in 

prepovedane substance. Če karkoli od naštetega najdemo, vas o tem takoj 

obvestimo in otrok se vrne domov.  

Poleg naših običajnih pravil, bodo letos vpeljana tudi dodatna, ki bodo 

preprečevala potencialno širjenje okužbe koronavirusa. 

 

Obvezna oprema: 
Ker bomo taborjenje pričeli z vodovim dvodnevnim izletom, naj otrok v    

nahrbtnik (vsaj 40l)  spakira vse potrebno za dva dni, in sicer: 

 

• rutko (če jo že ima) 

• kartico zdravstvenega zavarovanja 

• toplo spalno vrečo 

• armafleks 



• gojzarje 

• sandale/natikače (Teve) 

• dežnik 

• vetrovko 

• flis/jakno 

• nogavice 

• kapo proti soncu 

• volneno kapo 

• sončna očala 

• kopalke 

• brisačo 

• toaletni pribor 

• kremo za sončenje 

• sredstvo proti klopom in komarjem 

• čutaro (najmanj 1 liter) 

• menažko,skodelico in jedilni pribor 

• žepni nožek 

• baterijsko svetilko (z dodatnimi 

baterijskimi vložki) 

• oblačila za preobleč 

 

 

Vsa oprema za pohod naj bo v vrečkah, da se ti v primeru dežja ne zmoči. 

Ostalo opremo, ki jo potrebuje na taboru, spakirajte v potovalko. Vanjo spadajo: 

 

• škornji (po želji) 

• kresilo 

• superge 

• trenirka 

• kratke in dolge hlače 

• kratke in dolge majice 

• puloverji 

• kroj oz. taborniška srajca (kupite jo 

lahko na Zvezi tabornikov Slovenije, 

Einspielerjeva 6, Ljubljana) 

• risalni in pisalni pribor (svinčnik, 

šestilo, geotrikotnik, barvice) 

• rodova pesmarica (nakup bo 

mogoč na taboru) 

• PVC vrečke 

• kamp postelja ali debelejša 

napihljiva blazina za spanje v taboru 

(namesto tega lahko spi tudi na 

armafleksu na tleh, vendar je manj 

udobno) 

 

Vsa napisana oprema je res obvezna, da bo otroku tabor ostal v čim lepšem 

spominu. Potovalko in posteljo prinesite v rodovo gospodarstvo (zaklonišče med 

bloki na Viški cesti 49b), ponedeljek, 29. 6., ob 18.00 ali v torek 30. 6., ob 8.00, saj 

gremo najprej izlet, kamor ju ne bo mogel vzeti. 

 

Se vidimo na taboru! 

Rahlo Spektakularni Vodniki 


