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POLETNO TABORJENJE 2015 NA 

KLIVNIKU 
 
 

Verjetno marsikoga ni posebej presenetilo dejstvo, da se bomo 
Mravi julija vrnili na Klivnik. Letos bomo poleg našega ustaljenega tabornega 
prostora spoznali še okoliške kraje in njihove zanimivosti. 
 

1. LOKACIJA IN TRAJANJE TABORJENJA  
 
Letošnji tabor bo potekal ob jezeru KLIVNIK pri ILIRSKI BISTRICI, in sicer od 
torka, 7. 7. 2015, do sobote, 18. 7. 2015.  

Odhod na tabor bo v torek ob 8.30, iz bivše končne postaje avtobusa številka 5 
(LPP postajališče Kodeljevo). 
 
Za gozdovnike in gozdovnice (voda Štekerji in Zmešani) se tabor prične že 4. 7., 
z OBVEZNIM POHODOM, ki ga bo vodil Rok Zaletel. Informacije o točnem 
odhodu in trasi bodo naknadno objavljene na rodovi spletni strani 
(http://www.crnimrav.si/). Pohodniki se bodo 7. 7. pridružili ostalim 
taborečim.  
 
Letošnja posebnost je PP tabor, ki bo trajal od sobote, 18. 7., do torka, 21. 7. 
Tabor je namenjen članom, starejšim od 15 let, torej vodu Zmešani in klubu Za 
smrt prelepe papige. 

 
 

2. TABORNINA 
 
Za taboreče, ki bodo taborili od 7. 7. do 18. 7. (skupno 12 dni), znaša tabornina 
160 € (sto šestdeset evrov).  
Cena GG pohoda je 30 € (trideset evrov) in se poravna na zbornem mestu za 
pohod. Vse podrobnosti v zvezi s plačilom in samim pohodom javimo 
naknadno. 
 
Družinski popust pri plačilu tabora se pri vsakem drugem članu istega gospodinjstva 
obračuna v višini 20%, pri tretjem, četrtem, itd. članu istega gospodinjstva pa se obračuna 
popust v višini 30%. 
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3. POSTOPEK PRIJAV 

 
PRIJAVE in možnost plačila CELOTNE TABORNINE ali PRVEGA OBROKA v višini 
vsaj 50 € (petdeset evrov), če se za obročno plačilo odločite, so možne do 
ponedeljka, 18. 5. 2015.  
 
DRUGI OBROK oz. preostanek tabornine poravnate do ponedeljka, 8. 6. 2015, 
ko bo ob 18h na Proletarski 1 tudi SESTANEK ZA STARŠE. 
 
Udeležba na sestanku 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.  
 
Prijava na taborjenje bo veljavna le z izpolnjeno elektronsko prijavnico, ter 
plačanim vsaj prvim obrokom tabornine. 
 
Prijavite se preko: https://prijave.crnimrav.si . 
 
Tabornino nakažete na naš TRR račun z naslednjimi podatki: 

NUJNO JE NATANČNO IZPOLNITI NAMEN, SAJ VČASIH IZ PLAČNIKA NI RAZVIDNO, ZA KOGA 
JE TABORNINA PLAČANA!!! 

 
Če še niste poravnali članarine za leto 2015, storite to čim prej, saj je tabor 
namenjen članom rodu. 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. S tem bo imelo taborno 
vodstvo 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. 

Koda: OTHR 
Namen: TABOR15  <ime in priimek člana> 
Znesek: 160,00 € na udeleženca (lahko plačate za več članov istega 
gospodinjstva hkrati oz. v dveh obrokih) 
IBAN: SI56 6100 0000 4731 425 (Delavska hranilnica d.d.) 
Naziv: Društvo tabornikov Rod Črnega mrava 
Naslov: Rožičeva 1a, 1000 Ljubljana 
Sklic: SI00 2015 

http://prijave.crnimrav.si/
mailto:rzaletel@gmail.com
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4. ODJAVA IN VRAČILO TABORNINE 

 
V primeru odjave do 28. 6. 2015 se povrne celotna vplačana tabornina (razen 
10 € materialnih stroškov). Ob odpovedi med 28. 6. in 7. 7. 2015 se povrne 80% 
vplačane tabornine. V primeru samovoljnega kasnejšega prihoda oziroma 
predčasnega odhoda iz tabora se tabornina ne vrača. Sorazmerni delež 
tabornine (razen 10 € materialnih stroškov) se povrne v primeru upravičenega 
odhoda (npr. bolezen).  
 
 

5. DODATNE INFORMACIJE 
 
Vse informacije so na voljo na naši spletni strani http://www.crnimrav.si/, kjer 
si lahko tudi pogledate, kako so izgledali tabori preteklih let.  
V primeru, da vas zanima še kaj, pa se lahko obrnete na vodstvo taborjenja: 
 
- Veronika Poles, taborovodja (veronikapoles97@gmail.com /040 814 953)   

 
- Anže Zaletel, starešina tabora (zaletelanze@gmail.com /031 403 355) 

 
- Vodniki vaših otrok 

 
 
 
 

UPAMO, DA SE VIDIMO V ČIM VEČJEM 
ŠTEVILU IN SKUPAJ PREŽIVIMO NEPOZABEN 

TABOR 2015! 
 

VODSTVO TABORJENJA 
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6. OPREMA 
  
Starše prosimo, naj bodo otroci pri pakiranju opreme obvezno prisotni, ker je to eden izmed 
načinov, kako preprečimo pozabljanje oziroma izgubo stvari na taboru. 

                           
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) 

 Kratke majice 

 Majice 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 

 Vrečke za umazano perilo 

 Svetilka in rezervni vložki 

 Taborniški nož 

 Taborniška vrvica (6m, 5mm nylon) 

 Vžigalice ali kresilo 

 Šotorsko krilo (šotorka JNA) – če jo imate 

 Čutara – lahko plastenka, vsaj 1 liter 

 Majhen nahrbtnik 

 Toaletni pribor, robci, sredstvo proti komarjem in klopom (autan), krema za 
sončenje, kapa s šiltom ali podobno pokrivalo proti soncu 

 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 € žepnine 
 
Prosimo, da otroci elektronske naprave pustijo doma, saj je na taboru veliko vlage, tovrstne 
naprave pa tudi motijo potek programa.   


