
   

      

Počasi se končuje še ena taborniška sezona, z vsakim 

dnem pa se bliža… 

 

 

 POLETNO TABORJENJE 2014 
 

Te je vedno zanimalo, kako se strelja z lokom, postavi ognjišče, preživi v naravi, ali 

pa kakšen je občutek, ko se s kanujem voziš po jezeru? Bi rad preživel nekaj 

nepozabnih dni v šotoru, obkrožen s čisto naravo in ob večerih posedal ob ognju? 

Bi se rad naučil kakšne taborniške pesmice, osvojil kakšno taborniško veščino in se 

družil s svojimi prijatelji? Letos bo tabor še malce bolj poseben, saj se bomo 

preselili nekaj tisoč let nazaj v čas – vse do PRAZGODOVINE.   

 

1. KDAJ BO TABOR?  

Letošnji tabor potekal od srede, 9. 7. 2014 do sobote 19. 7. 2014.  

Za gozdovnike in gozdovnice se tabor začne že 5. 7. z OBVEZNIM POHODOM, 

ki ga bo vodil Miha Jan. Informacije o točnem odhodu in trasi bodo naknadno 

objavljene na rodovi spletni strani (rcm.rutka.net), in sicer v drugi polovici 

maja, seznam opreme pa je že objavljen. Pohodniki se bodo nato 9.7. pridružili 

ostalim taborečim.   

 

 

2. KJE BO TABOR?  

Tabor bo potekal na lokaciji, ki nam je Mravom zelo domača, in sicer ob jezeru 

KLIVNIK pri ILIRSKI BISTRICI.  

 

 

 



   

3.  TABORNINA      
 Za taboreče, ki bodo taborili od 9.7. do 19.7. (skupno 

11 dni) znaša tabornina 160€ (sto šestdeset evrov) 

 Za GG-je, ki se bodo udeležili tudi pohoda (skupno 15 

dni) pa 200€ (dvesto evrov) 
- Cena pohoda je 50€ (petdeset evrov) 

Družinski popust pri taboru se pri vsakem drugem članu istega gospodinjstva obračuna v 

višini 20%. pri tretjem, četrtem, itd. članu istega gospodinjstva se obračuna popust v višini 

30%.  

 

4. POSTOPEK PRIJAV 

PRIJAVE in možnost plačila PRVEGA OBROKA v višini vsaj 50€ (petdeset evrov) 

oz. celotnega zneska tabornine bo v ponedeljek, 19.5. 2014 ob 17:30 v naši 

taborniški sobici na Rožičevi 1a.  

DRUGI OBROK pobiramo v ponedeljek, 16.6. 2014 ob 17:30 v naši taborniški 

sobici na Rožičevi 1a. Takrat je tudi zadnji rok za plačilo in SESTANEK ZA 

STARŠE. 

Sestanek za starše bo 16.6. ob 18h. Udeležba je za starše, katerih otroci gredo 

na tabor prvič, OBVEZNA, za ostale pa zelo zaželena. Na sestanku za starše se 

bo predstavilo program in vodstveno ekipo, dalo se bo nasvete za pripravo 

opreme in odgovorilo na vsa morebitna vprašanja.  

Priloženo prijavnico izpolnite in podpisano prinesite na prijave. Lahko jo tudi 

izpolnjeno in skenirano pošljete po elektronski pošti na 

tivadarnika@gmail.com. Prijava bo veljavna z izpolnjeno in dostavljeno 

prijavnico, ter plačanim vsaj prvim obrokom tabornine. 

Tabornino lahko prinesete v gotovini na prvo in drugo pobiranje, lahko pa jo 

nakažete na naš TRR račun z naslednjimi podatki: 

- Prejemnik: DT Rod Črnega mrava, Rožičeva 1a, Ljubljana. 

- Vrednost: <navedite ustrezno vrednost v evrih> (V kolikor prijavljate več družinskih 

članov, se za izračun vrednosti lahko obrnete na Roka 040 613 795) 

- Namen: Tabor <priimek člana> 

- Številka računa: SI56 6100 0000 4731 425  

- Sklic: SI00 2014  

*O plačilu nas prosim obvestite na tivadarnika@gmail.com  
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Če še niste poravnali članarine za leto 2014, storite to 

čim prej, saj se nečlani tabora ne morejo udeležiti. Za 

podatke o načinu nakazila članarine pokličite na 040 613 

795 ali pišite na rzaletel@gmail.com  

Spodbujamo vas, da se na tabor prijavite čim prej, da bo 

taborno vodstvo imelo boljše informacije glede udeležbe in bo lažje 

načrtovalo tabor. Ustrezno število in velikost tabornih majic lahko 

zagotovimo le članom, ki se bodo prijavili v mesecu maju. 

 

5. ODJAVA IN VRAČILO TABORNINE 

V primeru odjave do 30.6. 2014 se povrne celotna vplačana tabornina, razen 

10€ (materialni stroški). Ob odpovedi med 30.6. in 9.7. 2014 se povrne 80% 

vplačane tabornine. V primeru samovoljnega predčasnega odhoda iz tabora se 

tabornina ne vrača. Sorazmerni delež tabornine se povrne v primeru 

upravičenega odhoda (npr. bolezen).  

 

6. DODATNE INFORMACIJE 

Vse informacije so na voljo na naši spletni strani http://rcm.rutka.net, kjer si 

lahko pogledate, kako so izgledali tabori preteklih let.  

V primeru, da vas zanima še kaj, pa se lahko obrnete na: 

Rama Dušića Hrena, taborovodjo (ramzi.dh@gmail.com / 040 216 727) ali  

Majo Premrl, starešino tabora (maja.p20@gmail.com / 051 253 753) 
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7. KAJ POTREBUJEM S SABO?                                     

OBVEZNA OPREMA: 

 Taborniški kroj, rutka 

 Nahrbtnik 

 Spalna vreča 

 Armafleks ali blazina 

 Menažka in jedilni pribor 

 Terenska obutev (gojzarji ali pohodni čevlji) 

 Športna obutev (dva para) 

 Sandali 

 Več kompletov spodnjega perila (vsaj šest) 

 Mikice 

 Srajce z dolgimi rokavi 

 Dva topla puloverja 

 Kratke in dolge hlače, trenirka 

 Najmanj dvanajst parov nogavic (raje več) 

 Vetrovka ali pelerina 

 Bunda 

 Kopalke 

 Dve brisači in brisača za kopanje 

 Vrečka za umazano perilo 

 Baterija in rezervni vložki 

 Taborniški nož 

 Taborniška vrvica (6m, 5mm nylon) 

 Šotorsko krilo (šotorka JNA) 

 Čutara 

 Majhen nahrbtnik 

 Toaletni pribor, robci, sredstvo proti komarjem in klopom (autan), krema za 

sončenje 

 Pisalni pribor, tabornikov dnevnik 

 Zdravstvena kartica 

PRIPOROČENA OPREMA: 

 Športni rekviziti (žoga, badminton loparji,…) 

 Družabne igre (Človek ne jezi se, karte, šah,…) 

 Glasbeni inštrumenti (kitara, flavta, orglice,…) 

 Do 10,00€ žepnine 

 Fotoaparat 

Ker je na tabornem prostoru velika vlažnost prosimo, da otroci elektronske naprave pustijo 

doma.   


