
INFORMACIJE O POHODU
2022
Pozdravljeni,
letošnji tabor se hitro približuje, zato vam pošiljamo potrebne
informacije v zvezi s pohodom, ki je namenjen GG vodom –
Kišobrančiči po Hofer ceni in Ubijalske pikapolonice.

ZBOR IN ODHOD
V torek, 5. 7. 2022, se bomo dobili pod uro ob 7.00 na glavni železniški postaji v
Ljubljani. Prosim, bodite točni. Z vlakom se bomo odpeljali do Podbrda, kjer bomo začeli s
pohodom. Za prvi dan si spakirajte malico, saj bo prvi obrok šele popoldne.

Zaključi se 9. 5. na tabornem prostoru v Kredu pri Kobaridu.

CENA
Cena pohoda znaša 35 € in vključuje ceno vozovnice, hrane za celoten pohod ter majice za
spomin. Denar za pohod bom pobirala na oddaji taborne opreme, 30. 6.

OPREMA
Vso pohodno opremo spakirajte v primeren nahrbtnik. Vse obleke v nahrbtniku naj bodo
shranjene v plastičnih vrečkah (tako se oblačila še dodatno zaščiti pred morebitnim vdorom
vode v nahrbtnik, ob močnem nalivu pa tudi dežne prevleke nahrbtnikov ne zadržujejo vode
100%). Vsak naj ima s seboj dovolj tekočine (priporočam 2l), in nekaj za zaščito proti soncu
(pokrivalo in sončno kremo). Priporočljivo je, da ima še vsak nekaj obližev za morebitne žulje
in sredstvo za zaščito proti insektom. Pri pakiranju opreme se prosim držite spiska opreme,
saj se na daljšem pohodu pri hoji pozna vsak odvečen kilogram. Pri velikosti nahrbtnika se
nikar ne držite pravila, da je večje tudi boljše. Zavedajte se dobro znanega dejstva: več
prostora imaš, več boš vzel s sabo.
Nujno si pustite 1-2L prostora za skupno opremo.

Seznam opreme:
- Spalka
- Podloga za spanje (armafleks)
- 1-2L prostora za skupno opremo
- Šotorka (lahko si sposodite tudi rodovo)
- Vrv (6m, 5 mm nylon)
- Menažka in pribor
- Nož
- Čelka + rezervne baterije
- Vetrovka in palerina
- Taborniška rutka



- Gojzarji
- Topla oblačila
– pulover + dolge hlače
- 3 majice s kratkimi rokavi
- Pohodne hlače/kratke hlače
- Rezervne nogavice
- Kapa s šiltom oziroma pokrivalo
- Krema za sončenje
- kopalke in brisača
- Autan
- Čutara
– vsaj 2x 1L
- Malica za prvi dan (sendvič, priboljški)
- Prva pomoč (obliži!)
- Kartica zdravstvenega zavarovanja
- nekaj € za trgovino na poti

ODDAJA TABORNE OPREME
Potovalko, ki jo boste spakirali na tabor, lahko oddate na Perčevi 22 v četrtek, 30. 6., med
18.00 in 19.00 uro.
Če si boste izposodili rodovo šotorko, mi to napišite na mail, da pripravim ustrezno
število, prevzeli jih boste na oddaji taborne opreme.
Takrat mi prinesite tudi denar za pohod, na voljo pa bom za vsa dodatna vprašanja.

Lep taborniški pozdrav,
Lara Oražem, vodja pohoda
041 463 915; lara@crnimrav.si

mailto:lara@crnimrav.si

