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15. - 24. julij  Na tabornem prostoru v Gorenji Žagi. 
 

 
Prijava velja le s popolnoma 

izpolnjeno elektronsko 

prijavnico do 31.5.2020.  

Prijavnica se nahaja na:  tem 

linku.   

 

Ker GGji vsako leto komaj čakamo, da odidemo na taborjenje, 
držimo pesti, da nam bo, navkljub trenutni situaciji, uspelo tudi 
letos. GG tabor bo izveden, če bo situacija v Sloveniji to 
dopuščala. Če tabora slučajno ne bi mogli izvesti, boste o tem 
pravočasno obveščeni. 
 
Naprošamo vas, da tabornine še ne nakazujete, temveč, da 
počakate na nadaljnje informacije in napotke s strani vodnikov 
prek SMS-ov ali na e-pošto. Še vedno pa velja, da se otrok lahko 
udeleži tabora le, če ima plačano članarino za šolsko leto 
2019/2020. 
 
Letos bo plačilni sistem malenkost drugačen. Kako?  Višina 
tabornine bo različna in razdeljena v 3 skupine (minimalna, 
priporočljiva in pa podporna), vi pa boste izbrali tisto vrednost, 
ki si jo lahko privoščite. 
Prosim vas, da si podrobno preberete celoten dokument, v 
katerem je to jasno opisano, če pa imate še kakšno dodatno 
vprašanje, pa lahko pišete vodniku, načelnici ali starešini. 
 

Začnemo s tremi dnevi pohodnega tabora, zato spakirajte 
opremo ločeno v velik nahrbtnik, ki ga bojo otroci nosili s 
seboj  in manjši nahrbtnik, ki ga bomo odpeljali na taborni 
prostor. V nahrbtniku mora ostati prostor tudi za hrano in 
opremo za bivakiranje, zato priporočamo velikost približno 50 
litrov.  
Oprema v velikem nahrbtniku:                    
- Zdravstvena izkaznica, rutka 
- Oblačila  za tri dni (dolge, kratke hlače, majice z dolgimi in 
kratkimi rokavi, spodnje perilo, nogavice, pulover, jakna) 
- Obutev (gojzarji, rezervna obutev) 
- Kopalke, brisača 
- Toaletni pribor (zobna ščetka in pasta, biorazgradljivo milo, 
sončna krema, repelent (klopi, komarji) in morebitna zdravila) 
- Spalna vreča, podloga za spanje (armafleks) 
- Menažka (posoda za hrano), jedilni pribor, lonček, čutarica 
- Svetilka 
Oprema v malem nahrbtniku: 
- kroj (če ga ima) 
- ostala oblačila in obutev. 

Na taborjenju so telefoni in ostale elektronske naprave 

PREPOVEDANE! 

Taborovodja in GG starešina: 

Gaja Panjtar (040 438 235) 

gaja.panjtar@gmail.com 

GG načelnica: 

Barbara Fojkar (030 391 279) 

barbarafojkar@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUG_qpB1Ke6nvQTUD3sw0xvT2N8OIM75LDjz1_h6aqQhWN2Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUG_qpB1Ke6nvQTUD3sw0xvT2N8OIM75LDjz1_h6aqQhWN2Q/viewform?usp=sf_link
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DOPIS ZA TABORNINO 

Spoštovani starši! 

Kot ste lahko opazili, smo letos naredili velike spremembe pri ceni tabora. Ponujeni so 

namreč trije različni zneski, vi pa se sami odločite, katerega boste poravnali.  

Zakaj? 

Ko postavljamo cene večjih akcij, skušamo slediti dvema za nas zelo pomembnima ciljema. 

To sta dovolj visoka cena, ki zagotavlja kvaliteten program ter pokriva vse stroške, in hkrati 

dovolj nizka cena, da si jo lahko privoščijo vse družine. Verjamemo namreč, da moramo biti 

taborniki dostopni za vse. Sredstva, ki ostanejo po poravnavi vseh stroškov posamezne akcije, 

nam omogočajo delovanje skozi leto ter zagotavljanje primerne opreme in izobraženosti naših 

prostovoljcev za izvajanje programa. Čeprav se taborniki že sedaj  trudimo biti ena od najbolj 

dostopnih prostočasnih aktivnosti, bi radi naredili še korak dlje. Zato smo letos za taborjenje 

pri plačilih uvedli minimalno, priporočljivo in podporno višino tabornine. 

Kako to deluje? 

Najnižja cena tabora za GG-je je 110 €, priporočljiva 130 €, podporna 150 €. Pri višini 

tabornine lahko pride do malenkostnega odstopanja, glede na število prijavljenih. Starši 

članov boste lahko sami izbrali višino plačila glede na svoje finančne zmožnosti. Pri tem pa 

med člani našega rodu nikakor ne bomo diskriminirali različnih plačnikov, otroci in vodniki 

pa ne bodo seznanjeni s tem, koliko ste plačali.  

Želeli bi spomniti na dejstvo, da je naše društvo neprofitno, vsi, ki v njem delujemo, pa smo 

prostovoljci, ki za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila. Ideja je, da s tovrstno 

solidarnostno shemo tisti, ki si lahko to privoščite, omogočite kvalitetno izkušnjo tistim, ki si 

to težje privoščijo. Podoben sistem plačevanja se je že izkazal za zelo učinkovitega pri 

plačevanju mednarodnih akcij, ki jih organizira Svetovno skavtsko gibanje (WOSM), pri 

taborniških organizacijah v tujini in tudi v drugih društvih tabornikov po Sloveniji. 

Kaj pa družine z več otroki? 

Če gre za družine z več otroki, lahko za vse otroke plačate enako (npr. priporočljivo 

tabornino, torej 260 € za dva) ali pa plačate za vsakega otroka drugo višino (npr. eno 

priporočljivo, drugo minimalno, torej skupaj 240 €) in s tem nadomestite ukinjen popust na 

drugega družinskega člana. Lahko se odločite tudi za katerokoli drugo ponujeno ceno in 

poljubno kombinacijo. 
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Zaradi trenutne situacije si bomo letos težko privoščili tabor. Kaj lahko storimo? 

Vemo, da je epidemija finančno prizadela tudi marsikatero izmed taborniških družin, otrokom 

pa bi vseeno radi ponudili nepozabno poletno izkušnjo. Zato imamo tudi letos na voljo sklad 

za tiste, ki bi jim tudi minimalna tabornina predstavljala prevelik finančni zalogaj. Če ste se v 

stiski znašli tudi vi, lahko pišete vodniku vašega otroka, starešini tabora (dodaj glede na tabor) 

ali starešini rodu (Katji Trampuš - kontakti spodaj), da se dogovorimo, kako vam lahko 

pomagamo. 

 

Ali ste prepričani, da bo tabor letos potekal? Kdaj ga lahko plačamo? 

Glede na trenutne razmere zelo težko predvidimo, kakšna bo situacija poleti. Trenutno 

organizacija taborov poteka normalno, saj želimo otrokom ponuditi dokaj običajno poletje. Če 

pa izvedba le-teh ne bo možna, si pridržujemo pravico, da taborjenja odpovemo oziroma 

prestavimo. Ravno zato vas prosimo, da do nadaljnjega na naš račun še NE NAKAZUJETE 

tabornin. Ko bo poletje bližje, vam bomo poslali dodatne podatke o nakazilu, do takrat pa 

lahko otroke prijavite na tabor in držite pesti, da bo ta izvedljiv. 

 

Če boste imeli glede novega sistema plačevanja kakršnokoli vprašanje ali pa boste potrebovali 

finančno pomoč pri plačilu tabornine, se lahko obrnete na starešino rodu (Katja Trampuš, 

katjatrampus@gmail.com, 040207036). 

Ostanite zdravi in saj veste, raje kot med ljudi, v naravo. 

Z naravo k boljšem človeku! 

Vaši vodniki 


