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1. LOKACIJA IN TRAJANJE TABORA 

Letošnji tabor bo potekal na Kredu pri Kobaridu in sicer od  sobote 

9.7.2022 do srede 20.7.2022.  

Odhod na tabor bo v soboto, 9.7. ob 8:00 (točno lokacijo zbora za prevoz 

sporočimo vsem prijavljenim naknadno). 

Za najstarejše gozdovnike in gozdovnice (Ubijalske pikapolonice in 

Kišobrančiči po hofer ceni) se bo tabor začel že 5.7.2022 z OBVEZNIM 

POHODOM. Pohodniki se bodo 9.7.2022 pridružili ostalim taborečim. 

Informacije o točnem odhodu in trasi bodo naknadno objavljene na rodovi 

spletni strani.  

Starši pridejo iskat taboreče 20. 7. 2021 popoldne na taborni prostor. 

Natančen režim in uro odhoda bomo določili v skladu s takrat veljavnimi 

ukrepi. 

 

 

2. INFORMACIJE O TABORJENJU 

Sestanek za starše bo v petek, 17.6.2022 ob 17h. Izvedbo sestanka za 

starše bomo prilagodili glede na tedanje ukrepe, zato informacije o 

poteku sestanka sporočimo naknadno.  

Udeležba na sestanku je za starše taborečih, ki grejo na tabor prvič 

OBVEZNA, za vse ostale pa zelo zaželena. 

Na sestanku bomo predstavili okviren program in vodstveno ekipo 

tabora, podali se bo nasvete za pripravo opreme in odgovorili na vsa 

morebitna vprašanja.  

Vse informacije bodo na voljo na spletni strani www.crnimrav.si, kjer si 

lahko pogledate tudi, kako so izgledali tabori preteklih let. O morebitnih 

spremembah boste obveščeni preko elektronske pošte 

 

 



3. IZVEDBA TABORA OB EPIDEMIOLOŠKIH UKREPIH  
 

Zaradi ukrepov preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, bomo pri izvedbi 

tabora upoštevali veljavne ukrepe ter priporočila in usmeritve 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za opravljanje dejavnosti.  

V kolikor tabora zaradi epidemiološke situacije in veljavnih ukrepov 

preprečevanja okužb ne bomo mogli izvesti v načrtovanem obsegu, bomo 

izvedbo tabora prilagodili, oziroma v najslabšem primeru odpovedali, ter 

vas o tem pravočasno obvestili. 

Vodstvo tabora bo spremljalo trenutno epidemiološko situacijo, veljavne 

ukrepe, priporočila in usmeritve. Po potrebi bo vodstvo tabora pogoje za 

udeležbo na taboru ustrezno dopolnilo oziroma prilagodilo.  

 

 

 

4. POSTOPEK PRIJAV  

Prijave na taborjenje bodo potekale elektronsko, preko povezave.  

Po prijavi boste na svoj e-mail dobili povzetek prijave, ki ga podpišite in 

posredujte nazaj (lahko skeniranega po e-pošti ali natisnjenega na 

sestanek za starše). Poleg prijave boste ponovno prejeli informacije o 

plačilu taborjenja. 

Prijava na taborjenje bo veljavna le z izpolnjeno in podpisano 

elektronsko prijavnico ter plačanim vsaj prvim obrokom tabornine. 

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 majic lahko zagotovimo le članom, ki se bodo 

prijavili do zastavljenega datuma. Zadnji rok za prijavo na taborjenje je 

12.6.2022 .  

 

https://forms.gle/d7bR7P45ohyKX4729


5. TABORNINA  

Za taboreče, ki bodo taborili od 9. 7. 2021 do 20. 7. 2021 (skupno 12 dni), 

znaša tabornina 160 € (sto šestdeset evrov).  

Pohod se plača na zboru za odhod (v gotovini).  

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 %. V kolikor 

potrebujete pomoč pri določanju višine tabornine se obrnite na starešino 

tabora (polona.smrekar@crnimrav.si).  

Tabornino je možno poravnati v enem ali dveh obrokih. Če se odločite za 

plačilo v enem obroku, ga poravnajte do 20.6.2022. V kolikor vam bolj 

ustreza plačilo v dveh obrokih, naj bo prvo nakazilo v vrednosti vsaj 50 € 

(petdeset evrov) do 25. 5. 2021. Preostanek tabornine nato poravnate do 

20.6.2022.  

TABORNINO je možno plačati le preko TRR računa. 

 

KODA: OTHR  

NAMEN: TABOR 22 <ime in priimek člana> 

ZNESEK: 160 € 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: Perčeva ulica 22, 1000 Ljubljana SKLIC: SI00 2022  

 

NUJNO JE NATANČNO IZPOLNITI NAMEN, SAJ VČASIH IZ PLAČNIKA NI 

RAZVIDNO, ZA KOGA JE TABORNINA PLAČANA.  

 

Taborjenje je namenjeno le članom rodu. V kolikor še niste poravnali 

članarine se obrnite na blagajničarko rodu – jana.kebler@gmail.com. 

 

mailto:jana.kebler@


6. ODJAVA IN VRAČILO TABORNINE 

V primeru odjave od taborjenja do 20.6.2022, se članu povrne celotna 

vplačana tabornina. V primeru odjave med 21.6.2022 in do 9.7. 2022 se 

povrne celotna tabornina razen 10 € materialnih stroškov.  

V primeru samovoljnega kasnejšega prihoda oziroma predčasnega odhoda 

iz tabora se tabornina ne vrača. Sorazmerni delež tabornine se povrne v 

primeru upravičenega odhoda (npr. bolezen).  

Ob odpovedi tabora zaradi epidemioloških ukrepov po 20.6.2022 bo 

povrnjena celotna tabornina razen 10 € že nastalih stroškov (nakup 

taborne majice, ki jo bodo člani vseeno prejeli). 

 

 

7. POHOD ZA GOZDOVNIKE IN GOZDOVNICE  

Gozdovniki in gozdovnice (člani voda Ubijalske pikapolonice in 

Kišobrančiči po Hofer ceni) pričnejo taborjenje z obveznim pohodom v 

torek, 5. 7. 2021.  

Pohodniki se bodo 9. 7. 2021 pridružili ostalim taborečim. 

Vodja pohoda je Lara Oražem, dosegljiva na lara@crnimrav.si.  

Vse informacije, skupaj s ceno boste pohodniki izvedeli naknadno, 

objavljene pa bodo tudi na rodovi spletni strani - www.crnimrav.si 

 

 

mailto:lara@crnimrav.si
http://www.crnimrav.si/


8. STIK S TABOROM  

Po želji boste lahko starši svojemu otroku na tabor poslali pošto z lepimi 

pozdravi. Letošnji naslov je od lastnika prostora.  

 

Otroci se vam bodo tekom tabora javili z razglednico, vodstvo pa bo 

poskrbelo za občasno objavo o tabornem dogajanju na spletu.  

 

Prosimo, da otroci elektronske naprave (mobilni telefoni, razne 

elektronske igrice ipd.) pustijo doma, saj je na taboru veliko vlage, 

tovrstne naprave pa tudi motijo potek programa.  

 

Prosimo, da v pošto, ki bo poslana na tabor, ne dodajate sladkarij. 

 

 

 

 

Naslov: 

Nik Vidrih - Taborjenje rodu Črnega mrava  

Kred 2a 

5222 Kobarid 

 



9. OPREMA  

Pri pakiranju opreme naj bodo otroci prisotni, priporočamo, da opremo 

tudi podpišete, saj sta to učinkovita načina da preprečimo izgubo stvari na 

taboru. Vso opremo spakirajte tako, da jo bo član lahko samostojno 

prinesel do svojega šotora. Nekaj nasvetov o taborniški opremi najdete 

tudi na naši spletni strani. 

OBVEZNA OPREMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIPOROČENA OPREMA 
 

 

 

 

Prosimo, da otroci s seboj ne nosijo nikakršnih sladkarij. 

• 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 
 

• Športni rekviziti (žoga, badminton loparji,…) 
• Družabne igre (Človek ne jezi se, karte,…) 
• Glasbeni inštrumenti (kitara, flavta, orglice,…) 
 

• Kopalke 
• Dve brisači in brisača za kopanje 
• Vrečka za umazano perilo 
• Svetilka in rezervni baterijski vložki 
• Taborniški nož 
• Taborniška vrvica (6m, 5mm nylon) 
• Šotorsko krilo (šotorka JNA) 
• 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 za 
zaščito pred soncem 
• Pisalni pribor, beležka/blokec 
• Zdravstvena kartica 
• Zaščitna maska (več kosov, v kolikor je 
pralna vsaj 3x) 
 
 



V primeru, da so se vam pojavila kakšna vprašanja, jih lahko prihranite za 

sestanek ali pa se obrnete na vodnike vaših otrok ali vodstvo tabora:  

 

Mašo Merela, taborovodja (masamerela@gmail.com, 040/644-499) ali 

Polono Smrekar, starešina tabora (polona.smrekar@crnimrav.si ,  

051/258-673) 

 

 

 

UPAMO, DA SE VIDIMO V ČIM VEČJEM ŠTEVILU IN 

SKUPAJ PREŽIVIMO ŠE EN NEPOZABEN TABOR! 

 

VAŠE VODSTVO TABORA 2022 

 

 

 

mailto:masamerela@gmail.com
mailto:polona.smrekar@crnimrav.si

