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TABOR 2020 

Zdravo! 

Navkljub krizni situaciji v državi mi še vedno s polno paro načrtujemo tabor. Zaenkrat vam 

pošiljamo informacije v zvezi z datumi, ceno in prijavami. Končna odločitev bo podana ob 

koncu meseca maja, ko bo znanih tudi več informacij. V primeru, da nam bodo državne 

uredbe in skrb za zdravje dovoljevale izvedbo tabora na varen in situaciji primeren način, 
bomo tabor izvedli v enaki obliki kot do sedaj. V primeru, da izvedba tabora ne bo možna, vas 

bomo naknadno obvestili o prestavitvi na poznejši datum ali v najslabšem primeru o odpovedi 

letošnjega tabora. 

Kot vsako leto bomo tudi letošnjo taborniško sezono zaključili na mega poletnem taboru. 

Letos bomo taborili ob reki Krki blizu vasi Podgozd, ki se nahaja v občini Žužemberk. MČ tabor 

bo potekal med 4. 7. in 11. 7., GG tabor pa med 1. 7. in 11. 7., saj se bodo naši GG-ji pred 

taborom odpravili še na hajk, kjer bodo spali v bivakih, ob poti spoznavali lokalno kulturo, si 

sami kuhali, veliko hodili, malo spali in se imeli neizmerno dobro. Točne ure odhodov in 

prihodov vam sporočimo naknadno. Opremo za tabor, ki je GG-ji ne bodo nesli s seboj na pot, 

prinesete en dan pred odhodom v taborniške prostore na Tržaški cesti 23, od koder jo bomo 

skupaj s skupno opremo odpeljali na tabor. 

 

Cena taborjenja za MČ-je je kot vsako leto 100 evrov, za GG-je pa ta znaša 125 evrov. Tabora 

se lahko udeležijo le člani Zveze tabornikov Slovenije, zato morate tisti, ki članarine še niste 

poravnali, to poravnati pred taborjenjem. Članarina znaša 60 evrov. Za otroke, ki so 

netaborniki, velja cena članarine 15 evrov. Če se iz družine taborjenja udeležita dva otroka ali 

več, se cena za drugega člana družine zniža za 20 evrov. Tabornino je možno plačati le z 

nakazilom denarja na rodov račun SI56 0202 7026 0123 063, v namen zapišite ime in priimek 

otroka. Izvedba plačila bo letos drugačna, saj vas bomo k plačilu pozvali šele, ko bo 

razjasnjeno v kakšni obliki in v katerem časovnem obdobju bo tabor izveden. Kolikor se bo 

dalo, bomo omogočili obročno plačevanje in se prilagodili razmeram. Hkrati bomo tudi prijave 

letos zamaknili do končne odločitve. Več informacij lahko pričakujete ob koncu meseca maja. 

Ker želimo program na taboru izvesti kar se da kvalitetno in varno za vse udeležence, letos 

postavljamo starostno omejitev. Pogoj za udeležbo je zaključen 2. razred oziroma letnik 

rojstva 2012. Iz preteklih izkušenj smo ugotovili, da so mlajši otroci velikokrat še premalo 

samostojni za aktivnosti, ki jih izvajamo. Hvala za razumevanje. 
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V primeru kakršnih koli dodatnih vprašanj se lahko obrnete name prek e-mail naslova: 

rodenajstasola@gmail.com ali prek telefonske številke 070-707-307. 

Prav tako bo naslednji teden v torek, 5. 5. ob 18.00, organiziran sestanek za starše, ki bo 

potekal online, preko aplikacije ZOOM (povezava vam bo posredovana en dan pred izvedbo 

sestanka). 

 

Lep taborniški pozdrav 

Mark Dolenšek 

Starešina taborjenja 
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