
 

 

MČ IN MUREN TABORJENJE 2020 

POPOTOVANJE OKROG SVETA 
KJE? 
GORENJA ŽAGA 
OB KOLPI 

KDAJ? 
MURNI: 6. 7. 2020 – 10. 7. 2020 
MČ-ji: 6. 7. 2020 – 15. 7. 2020 

 

Dragi starši, drage tabornice in dragi taborniki! 

 

O situaciji, v kateri smo se 

znašli  

Poletje se približuje in kljub 

nastali situaciji si želimo 

izvesti MČ in muren 

taborjenje 2020. Če situacija 

tega ne bo dopustila oziroma 

bo tabor potekal kakorkoli 

drugače, vas bomo o tem 

pravočasno obvestili na vaš 

e-poštni naslov.  

Zaenkrat z vami delimo 

prijavnico, ostale informacije 

v zvezi s plačilom pa prejmete kasneje, ko nam bodo okoliščine dopustile konkretno 

planiranje. Hkrati vas zato naprošamo, da ob prijavi na taborjenje tabornine še ne 

plačujete, pač pa počakate na podrobnejše informacije o plačilu z naše strani.  

Letos bodo murni taborili 5 dni, MČ-ji pa 10. Na tem mestu vse MČ-je res lepo 

spodbujamo, da se nam na nepozabni taborniški dogodivščini pridružijo za celotnih 10 

dni, saj pripravljamo zelo zanimiv program in se trudimo, da zapolnimo manko, ki se 

je ustvaril zaradi epidemije. 

Letos pripravljamo popotovanje okrog sveta – tekom celotnega taborjenja bomo 

nekatere naše aktivnosti obarvali tematsko in tako spoznali različne svetovne kulture, 

njihove navade, običaje, igre in kulinariko. 

 

 



 

 

Na splošno o taborjenju… 

Taborjenje je najdaljša in najpomembnejša akcija v letu, ki še dolgo ostane v spominu 

vsakega tabornika. Pomembna je predvsem zato, ker preživimo 10 oz. 5 dni v 

neposrednem stiku z naravo, spodbuja se zavest o skupnosti, v kateri si med seboj 

pomagamo in skupaj rastemo ter se učimo za življenje.  

Poudarek taborjenja je seveda na taborniških vsebinah, kot so postavljanje 

šotorov, jutranje dviganje zastave, osvajanje taborniških veščin, na primer 

vezanje vozlov, orientacijski pohodi, športne igre (vsak dan imamo 'jutranjo 

telovadbo', si vzamemo čas za sproščujoče čofotanje po vodi)… Vsak večer vodniki 

pripravimo nekaj zanimivega; tradicionalne taborniške poroke, krst za nove člane, 

TV večer (vodniki se spremenimo v televizijske junake in zaigramo risanke, poročila, 

skeče...), po programu pa še nekaj časa igramo kitaro in pojemo ob ognju, kar je 

za vsakega udeleženca nepozabno doživetje.  

Zaključni večer je rezerviran za deljenje pohval (pohvala posamezniku, ki po navadi 

povzame dogajanje oz. posameznikove pripetljaje na taborjenju), katere napišejo 

vodniki svojim tabornikom in mali taborniki vodnikom.  

Nekje na sredini taborjenja se odpravimo bivakirat (ne velja za murne) – vsak vod 

posebej s svojim vodnikom odide iz tabora prespat nekam na prosto. Tam si postavijo 

bivak, naredijo in zakurijo ogenj, nad katerim skuhajo golaž ali kakšno drugo jed, 

zvečer pa so pokonci, dokler jih ne premaga spanec. 

Zakaj je taborjenje pomembno za vse tabornike?  

Vodstvo tabora pripravlja zanimive vsebine, ki pritegnejo otroke in jih učijo življenja v 

naravi in z njo, kreativnosti... Otroci si pridobijo tudi socialne veščine, saj so dan in 

noč v krogu vrstnikov.  

Ključno je navajanje otrok na samostojnost, da se znajdejo brez staršev, se naučijo 

sprejemati odgovornost za svoja dejanja, skrbijo za svoje stvari in za red v taboru. 

Hkrati se otroci naučijo dela in sodelovanja v skupini, prilagajanja in upoštevanja 

drugih. To so veščine, ki so za življenje zelo koristne, otroci pa jih v družbi osvojijo 

mimogrede. Seveda pa s taborjenji veliko pridobimo tudi vodniki, saj je druženje in 

delo z otroki za nas neprecenljiva izkušnja.  

Poleg samega programa, se vmes in vzporedno z njim dogaja še 

polno stvari katerih tudi ni mogoče opisati – občutki posameznika, 

ki doživi taborjenje. Eno od nepozabnih doživetij je že samo spanje 

v šotoru, straža zastave; to in še več je taborjenje. 



 

 

Obrazložitev novih cen tabornin   

Letos uvajamo določene spremembe pri ceniku tabora. MČ-jem torej taborjenje 

ponujamo po treh različnih cenah: 

• minimalna tabornina: 110 € (murni: 55 €), 

• priporočljiva tabornina: 130 € (murni: 65 €), 

• podporna tabornina: 150 € (murni: 75 €). 

 

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 MČ-je in GG-je je 110 €, priporočljiva 130 €, podporna 

150 €, za Murne pa polovička tega (torej 55 €, 65 € in 75 €). 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. 

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 (Rok Šarić, rok.saric123@gmail.com, 031840780) 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). 

Seznam opreme 

- zdravstvena izkaznica, rutka, kroj (če ga imaš) 

- oblačila (dolge, kratke hlače, majice z dolgimi in kratkimi rokavi, 

  spodnje perilo, nogavice, pulover, jakna) 

- obutev (gojzarji, športni copati, natikači) 

- kopalke, brisača, rokavčki (za neplavalce!) 

- toaletni pribor (zobna ščetka, zobna pasta, šampon, sončna 

krema, nekaj proti klopom, komarjem, glavnik, robčki, morebitna 

zdravila) 

- velik nahrbtnik (za na bivak - samo MČ-ji) 

- spalna vreča, podloga za spanje (armafleks) 

- menažka (posoda za hrano), jedilni pribor, lonček, čutarica 

- svetilka 

POZOR: Na taborjenju so telefoni in vse ostale tehnološke 

naprave prepovedane! 

 

Ostale informacije in prijavni rok 

Prijave se odprejo s 1. 5. 2020 in se končajo 31. 5. 2020. V primeru podaljšanja 

prijavnega roka boste pravočasno obveščeni. Prijave potekajo preko spletnega 

obrazca. 

 

mailto:katjatrampus@gmail.com
https://forms.gle/4G5F2CMeCeghkVxt8
https://forms.gle/4G5F2CMeCeghkVxt8


 

 

 

Pozor: Prijava je veljavna le, če je vaš otrok član Društva tabornikov Rod 

svobodnega Kamnitnika Škofja Loka in ima plačano letno članarino, sicer je 

cena taborjenja višja za 55 EUR, ne glede na izbrano ceno tabornine in ne glede 

na število prijavljenih otrok iz iste družine. 

Prijavnica je veljavna torej ob plačani članarini, izpolnjeni spletni prijavnici in 

nakazani tabornini. 

Še enkrat vas opozarjamo, da tabornine še ne nakazujte. Po končanih prijavah 

na taborjenje boste na e-poštni naslov prejeli dodatne informacije o plačilu 

tabornine, o opremi in o informativnem sestanku za starše.  

Kontakti in dodatne informacije 

V primeru nejasnosti, težav ali vprašanj se lahko obrnete na Roka in Erazma, in sicer 

na spodnjih navedenih kontaktih. 

Rok Šarić, MČ starešina 

031 840 780 

rok.saric123@gmail.com, roksaric@icloud.com 

Erazem Novak Čepin, MČ načelnik 

041 723 562 

erazemnc@gmail.com 

 

Lepo vas pozdravljamo in komaj čakamo na taborjenje! 


