
TABOR 2021 
DOLNJI KOT 
9. – 18. 7. 2021 

 

 

DRAGE TABORNICE, TABORNIKI IN STARŠI! 

Veseli smo, da bomo po še enem letu močno okrnjenih taborniških aktivnosti 
spet lahko preživeli del poletja skupaj v naravi. Tokrat se bomo za deset dni 
preselili na taborni prostor blizu vasice Dolnji Kot, kjer bomo osvajali nove 
taborniške veščine, se kopali v reki Krki, raziskali okolico, se preizkusili v 
orientaciji, peli ob ognju in še marsikaj. Čakata nas tudi praznovanje 70. 

rojstnega dneva Zmajevega rodu in poseben tematski dan, katerega program 
bo do tabora ostal presenečenje! 
 
Novi člani boste ob koncu taborjenja sprejeti v našo taborniško družino, do
bili pa boste tudi svoje taborniško ime in rutko. 

 
 



 
POMEMBNI DATUMI 

1. 6. ob 19h – informativni sestanek za starše preko videokonference 

13. 6. – rok za oddajo spletne prijavnice in rok za plačilo 1. obroka 

30. 6. – rok za plačilo 2. obroka  

9. 7. – zbor ob 8.00 pred dvorano Tabor, odhod proti taboru z avtobusom 

18. 7. – zaključek taborjenja  

 

 

VODSTVO
Brina Vukovič, taborovodja 
041 816 421 

brina.vukovic@gmail.com  

Jure Savnik, starešina 
031 735 222 

jure.savnik@zmaji.si 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SESTANEK ZA STARŠE 

Sestanek za starše bomo organizirali v torek, 1. 6. 2021, ob 19:00 preko 

videokonference na POVEZAVI (dan pred sestankom bomo poslali še 

opomnik). Zaželjeno  je, da se sestanka udeležite v čim večjem številu, saj 

se bomo pogovorili o izvedbi letošnjega taborjenja in odgovarjali na vaša 

vprašanja. 

mailto:brina.vukovic@gmail.com
mailto:jure.savnik@zmaji.si
https://meet.google.com/swo-nioa-anh


 

BOLEZNI IN UKREPI 

Taborjenje bomo izvedli v skladu s takratnimi priporočili NIJZ in veljavnimi 

ukrepi. Ker situacije žal ne moremo predvideti, vas bomo o podrobnejših 

epidemioloških prilagoditvah obveščali sproti. 

Ker se poleg epidemije covid-19 letos pojavlja tudi povečano število obolenj 

zaradi mišje mrzlice, naj otroci s seboj na tabor ne nosijo prigrizkov in druge 

hrane. Zagotavljamo vam, da nihče ne bo lačen. 

 

 

 

 

TELEFONI IN MOBILNE NAPRAVE 

Taborjenje želimo preživeti čim bolj v stiku z naravo, zato naj otroci vse 

elektronske naprave (mobitele, zvočnike ipd.) Pustijo doma. Tako bomo 

lahko otrokom ponudili najbolj pristno izkušnjo življenja v naravi in 

preživljanja časa z vrstniki. Da vas ne bo skrbelo, bomo vsak dan poslali e-

mail s kratkim opisom poteka dneva in nekaj fotografijami. V nujnih primerih 

bo vodstvo tabora dosegljivo na številkah, zapisanih v tem vabilu. 

 

 



 
DAN STARŠEV  
Ob zaključku taborjenja (18. 7.) otroke prevzamete na tabornem prostoru 
med 11. in 13. uro. Letos zadnji dan zaradi epidemije covid-19 

tradicionalnega piknika ob zaključku tabora ne bomo izvedli, bomo pa vseeno 
pripravili nekaj zabavnih aktivnosti oz. izzivov, v katerih se boste lahko starši 
preizkusili skupaj s svojimi malimi (in malo večjimi) taborniki.  

 
PRIJAVA, TABORNINA IN PLAČILNI POGOJI 
Prijavnico za letošnje taborjenje najdete TUKAJ. Izpolnite jo do nedelje, 13. 
6. 2021. 

Cena letošnjega taborjenja znaša 170 €, plačate pa jo lahko v dveh obrokih 

v višini 85 €: prvega poravnajte do nedelje, 13. 6., drugega 
pa do srede, 30. 6. 2021. 
Če še niste poravnali letošnje članarine, jo lahko plačate skupaj s tabornino 
(predlagana cena je 60 €; podrobnejše informacije o novem sistemu članarin 
smo poslali v decembru, več o tem si lahko preberete na naslednji 

POVEZAVI).  

Pri plačilu obvezno napišite ime svojega otroka. 
 
 

PODATKI ZA PLAČILO 

Društvo tabornikov Zmajev rod 

Prijateljeva 2  

1000 Ljubljana  

Št. računa: SI56 6100 0002 3738 090  

Namen: Tabornina »ime in priimek otroka«  

 

 

 

 

https://forms.gle/5Pr8rDZ6ZXaYMyfz8
http://www.zmaji.si/clanarina/


 

SEZNAM OPREME

• rutka  

• kroj ali rodova majica  

• menažka in jedilni pribor   

• čutara (plastenka) in kozarec 

• maska in razkužilo za roke 

• zdravstvena izkaznica 

• morebitna zdravila, katerih 

uporaba je navedena v  

prijavnici  

• spalna vreča  

• armafleks 

• lažji pohodni čevlji  

• lahko obuvalo (sandali ...)  

• nepremočljiva vetrovka  

• pulover  

• majice (kratki in dolgi rokavi)  

• kratke hlače  

• kavbojke oz. hlače na pas  

• trenirka  

• navadne in pohodne nogavice  

• spodnje perilo  

• kopalke  

• brisača  

• pribor za osebno higieno (zobna 

ščetka, pasta, okolju prijazno milo) 

• pokrivalo za zaščito proti soncu 

• krema za sončenje  

• sredstvo za zaščito pred klopi in 

komarji  

• baterija (svetilka)  

• manjši pohodni nahrbtnik (min. 15 

litrov)  

• pisalni pribor (geotrikotnik, šestilo za 

GG+) in trda podlaga

 

Oprema naj bo zložena v PVC vrečkah! Otrok naj aktivno 

sodeluje pri pakiranju. Svetujemo, da pri mlajših 

udeležencih opremo označite. 
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