
 

 

 

 

 

                                                               

 

Gsm: 031 362 206 (starešina) 

Gsm: 040 425 101 (načelnik) 

ROD GORJANSKIH TABORNIKOV 

Društvo tabornikov 

Drska 39, 8000 Novo mesto 

TABOR 2020 – Dobe pri Kostanjevici 
Prijavite se preko spletnega 

obrazca: https://forms.gle/nrzpqk2nma1DA9W37 

 

 ZAČETEK: sobota, 4. julij 2020, 

   9.00 - pred Mercatorjem Pod Trško Goro 

 

KONEC: torek, 14. julij 2020, 

  15.00 – konec z zaključnim zborom,    

             po zboru otroke odpeljete domov 

 

ROK PRIJAV: 19. junij 2020 

TABORNINA: 130€ 

 
Strošek taborjenja na osebo znaša 160€. Ker so akcije 

sofinancirane s strani Mestne občine Novo mesto, je 

cena za udeleženca 130€.  

Če sta na taborjenju dva otroka iz družine, prvi plača 

celotno tabornino (130€), drugi pa le 70€. 

Če so na taborjenje prijavljeni 3 otroci iz družine, prvi 

in drugi otrok plačata celotno tabornino (130€), tretji 

pa ima tabor zastonj! 

 

Če je za katero družino strošek za taborjenje 

prevelik, naj prosim obvesti starešino Blaža Slaka 

(blaz.slak@gmail.com/ 031 362 206) in bomo skupaj 

našli rešitev. 

NAJ NOBEN OTROK ZARADI DENARJA NE OSTANE 

DOMA! 
 

Podatke o načinu plačila tabornine pošljemo 

prijavljenim takrat, ko bo termin potrjen. 

 

 

Pri našem delu nas podpira 

Mestna občina Novo mesto 

 

 

Cena za MČ in GG izmeno vključuje: 

• 10 polnih penzionov  
(zajtrk + kosilo + malica + večerja)  

• taborni prostor in infrastrukturo 

• material za izvedbo programa 

• avtobusni prevoz na taborni prostor   
 

Morebitne zdravstvene posebnosti, jemanje 
zdravil, alergije ali posebnosti v prehrani 
morate nujno sporočiti vodstvu taborjenja. 

V primeru namerno ali zaradi nemarnosti povzročene škode 

zaračunavamo povračilo stroškov. 

 

V primeru odpovedi oz. predčasnem odhodu s tabora se denar 

vrača po naslednjem merilu:  

 1. do zaključka roka prijav se ves plačan denar vrne,  

 2. od 20. 6. do 27. 6. je strošek odjave 30€, 

 3. od 28. 6. do 5. 7. je strošek odjave 70€, 

 4. od 6. 7. do konca tabora denarja ne vračamo oz. zaračunamo 

znesek polne tabornine. 

 
 

I n f o r m a c i j e : 

Luka Kocjančič - starešina tabora - 

041 980 500 

https://forms.gle/nrzpqk2nma1DA9W37

