
TABORJENJE RAŠIŠKEGA RODU 2022 

Dragi taborniki in starši! 

Kot vsako poletje, tudi letos taborniki Rašiškega rodu pripravljamo nepozabno taborjenje v na-

ravi. Kljub še vedno negotovim časom bomo taborjenje poskusili izvesti v čimbolj neokrnjeni 

obliki, pri čemer se bomo držali smernic NIJZ-ja, ki bodo veljale za vse kolonije in druge tabore, 

v kolikor bo to potrebno.   

Taborjenje bo potekalo na tabornem prostoru v Kal—Koritnici pri Bovcu: 

 3.-13. julija za gozdovnike in gozdovnice (od končanega 6. do 9. razreda) 

 5.-13. julija za medvedke in čebelice (od 3. do končanega 5. razreda) 

Letos bomo po dveh letih zopet pripravili skupen tabor na istem tabornem prostoru za vse ude-

ležence. Število prijav ni omejeno, prednost pa imajo naši člani, ki tekom leta obiskujejo vodo-

ve sestanke ali akcije in imajo poravnano članarino.  Prijava je veljavna ob izpolnjeni prijavnici 

in opravljenem plačilu.  

SESTANEK ZA STARŠE 

Sestanek za starše bo potekal na rodovem dnevu v soboto, 11. 

6., v poznih popoldanskih urah (točno uro sporočimo nakna-

dno). Na sestanek ste vabljeni predvsem starši  novih članov, 

kjer vam bomo poskusili odgovoriti na vsa pomembnejša vpra-

šanja ter vam podali tudi nekaj napotkov glede pakiranja in 

potrebne opreme.  

O potencialnih dodatnih informacijah, vezanih na epidemijo in 

z njo povezanih ukrepih, bomo poročali v koncu junija, ko bo-

mo zares gotovi, kakšna bo situacija v času taborjenja.  

PRIJAVE 

Prijava na taborjenje bo potekala v spletni obliki preko obrazca, do katerega lahko dostopate 

preko linka v spremni besedi  maila oz. ga najdete na naši spletni strani. Prijave se bodo odprle 

v petek, 27. 5. ob 18. uri. Prijave sprejemamo do 13. 6.. Prijava je veljavna šele ob opravlje-

nem plačilu. 



PLAČILO TABORNINE 

Prosimo vas, da tabornino poravnate najkasneje do 20. 6., priporočamo pa, da plačilo izvedete 

čim hitreje. 

Cena znaša 150€ za MČ-je in 160€  za GG-je. V primeru odpovedi po 28. 6. tabornine ne vračamo.  

Glede na lokacijo taborjenja, smo se odločili, da GG-jem v okviru taborjenja ponudimo možnost 

raftinga po prelepi Soči. Za GG-je znaša cena raftinga dodatnih 48€. Rafting ponujamo kot izbirno 

dejavnost. Za tiste ki se zanj ne boste odločili bo seveda pripravljen zabavni program. 

Celotno tabornino lahko plačate v enem kosu, lahko pa tudi v več obrokih. V primeru plačila po 

obrokih nas obvezno predhodno kontaktirajte, da se dogovorimo za plan plačila! V primeru fi-

nančnih težav nas kontaktirajte! Odločeni smo, da zaradi finančnih ovir nihče ne bo ostal doma ali 

se ne udeležil raftinga.  

Navedena cena velja za prvega otroka, drugi otrok ima 10 % in tretji 20 % popusta … 

Taborniki, ki so v preteklem letu obiskovali taborniške aktivnosti in članarine (65 €) še niso porav-

nali, morajo to storiti pred oziroma ob prijavi.  

V kolikor otrok med letom ni obiskoval aktivnosti Rašiškega rodu in članarine še ni poravnal, mora 

poleg tabornine plačati še znesek 20 €. Znesek se odvede Zvezi tabornikov Slovenije, s tem pa 

otrok postane član ZTS. Brez poravnane članarine se otrok tabora ne more udeležiti. 

Cena taborjenja vključuje: vse dnevne obroke, izvedbo programa, stroške postavljanja in podira-

nja tabora, amortizacijo opreme, stroške zemljišča in komunalnih storitev, taborno majico itd. 

Vodniki in ostalo vodstvo na taboru delamo prostovoljno in za svoje delo ne prejemamo plačila.  

Tabornino morate poravnati z UNIVERZALNIM PLAČ ILNIM NALOGOM (UPN/SEPA) na katerikoli 

poš ti, banki ali preko špleta na:  

Rašiški rod, Pločanska ulica 8, 1211 Ljubljana Šmartno,  

TRR št. SI56 6100 0001 9462 718  

Najpomembneje je, da v polje namen vpiš ete ime in priimek otroka: 

Taborjenje2022_Ime_Priimek (Ime in priimek otroka) 

Namen je za však obrok enak! 

PROSIMO, DA TABORNINO PLAČ ATE TAKO, KOT JE NAVEDENO ZGORAJ IN S TEM PREPREČ ITE 

MOREBITNE NAPAKE!  

KONTAKT 

Za vse dodatne informacije nam lahko pišete na elektronski 

naslov (taborjenje.rar@gmail.com)  ali kontaktirate taboro-

vodji: Tim Kovačič (MČ  tabor, 069 975 038) ali Neja Šubic (GG 

tabor, 064 116 851). Vsak taboreči bo pred taborjenjem dobil 

še posebno zgibanko, v kateri bo seznam opreme, točni časi 

odhoda in prihoda ter ostale pomembne informacije.  

Dodatne informacije bomo sproti pošiljali na elektronske naslove navedene ob prijavi  


