
 

 
 

 

 

 

SPOŠTOVANI STARŠI IN TABORNIKI 
 

 

Pridružite se nam na taborjenju, saj nikoli ne prenehajmo raziskovati gozdov, 

travnikov, hribov, dolin...  

in vedno se počutimo odlično v objemu narave. 

Letos organiziramo 8-dnevno poletno taborjenje  

 

v PODBELI ob reki Nadiži, 

 

od 17. do 24. JULIJA 2022 

 

 

Cena taborjenja: 

 

CENA 8-DNEVNEGA TABORJENJA 220,00 € 

Za več tabornikov v družini je popust 20€ 

Cena taborjenja zajema letno članarino, prehrana, vodene dejavnosti in bivanje. 

 

 

Kdor je še nima, mora ob prijavi naročiti TABORNIŠKO  RUTICO, ki je simbol taborništva in 

jo nosimo na akcijah in na taboru v zborih. 

 

 

Tabornino lahko plačate v dveh obrokih in sicer: 

Prvi obrok lahko poravnate na vpisu za tabor: 

 V četrtek, 16. junija od 17. do 19. ure na dvorišču pred BAR LENASSI v Pradah. 

 V petek, 17. junija od 17. do 19. ure na dvorišču pred BAR LENASSI v Pradah. 

 

 

Istočasno boste dobili položnico za drugi obrok. Rok plačila je do 15. julija. Drugi obrok lahko 

poravnate tudi prek spletne banke, na transakcijskem računu št.: SI56 1010 0003 4957 825 pri 

Banki Intesa Sanpaolo. Pod “Namen” vpišite ime in priimek taborečega. 

 

 

Vse informacije v zvezi s taborjenjem dobite na GSM - Nevja: 031 / 422-703 ali prek elektronske 

pošte: nevjabizjak@gmail.com ali gumbek@gmail.com. 

 

 

Odhod na taborjenje bo v nedeljo, 17. julija 2022, ob 8.30, izpred zadružnega doma v Bertokih. V 

kolikor bodo omejitve glede avtobusnih prevozov, boste otroka morali pripeljati sami. 

 

Za prevoz otrok iz tabora domov, morate starši poskrbeti sami. Iskati jih pridete v nedeljo 

24.7.2022 med 13. in 15. uro. Dan lahko izkoristite za družinski izlet, ogled Napoleonovega 

mostu, kopanje v prelepi Nadiži. 

DRUŠTVO TABORNIKOV  

 

˝Rod BELA JADRA˝ Prade 



 

 

NE POZABITE ZDRAVSTVENE IZKAZNICE! 
 

Oblačila za 8 dni:  
- spodnje perilo (rajši več kot premalo)  

- nogavice (za vsak dan)  

- majice s kratkimi rokavi (6)  

- kratke hlače (4)  

- dolge hlače  

- trenerka za zvečer in spanje (4) ali pižama  

- majce z dolgimi rokavi (od trenerke lahko)  

- felpa ali toplejše oblačilo  

- vetrovka ali pelerina  

- kopalke in brisače  

- kapa za sonce  

- kroj 

- TABORNIŠKA RUTKA  

Toaletni pribor: 

- milo 

- zobna pasta 

- ščetka 

- šampon 

- brisače 

- zaščita proti insektomin klopom 

Obutev: 

(*) pohodni čevlji (nepremočljiva obutev)  

- teniske (dvojne)  

- natikači, japonke 

Nezaželjena oprema: 

- prenosni predvajalniki glasbe in videa  

- razne elektronske naprave  

- telefone pustite doma 

 

Ostala oprema:  
(*) večji nahrbtnik za bivakiranje in armafleks 

- manjši nahrbtnik za izlete  

- spalna vreča  

- menažka ali globoki krožnik (obvezno) 

- jedilni pribor, kozarec (obvezno) 
- skodelica in čutara 

- baterijska svetilka 

- zložljiv dežnik 

- sončna očala 

- vrečka za umazano perilo 

- družabne igre 

- pribor za risanje 

- glasbila, pesmarice in DOBRA VOLJA 

- fotoaparat (če je otrok sam sposoben skrbeti zanj) 

Za mlajše naj bodo vse stvari označene. Otroci naj bodo prisotni 

pri pakiranju, tako bodo na taborjenju opremo lažje našli. Stvari 
naj bodo ločene v PVC vrečkah za lažje jemanje iz nahrbtnika. 

(*) Na taborjenju se odpravimo na dvodnevni izlet - bivakiranje 

izven tabora. Zato priporočamo, da imajo otroci s seboj pohodne 

čevlje in nahrbtnik, ki je dovolj velik, da vanj spravijo spalno večo, 
rezervna oblačila in hrano ter nanj pripnejo armafleks. 

Dodatne informacije prek: 
- spletna stran: http://rbj.taborniki.si. 

- naš email naslov : bela.jadra@gmail.com 

- FaceBookhttps://www.facebook.com/groups/67679205907/ 

(v FB iskalnik vnesite: Taborniki Bela Jadra Prade) 

STROGO JE PREPOVEDANA UPORABA MOBITELOV MED ZBORI! 

 

http://rbj.taborniki.si/
https://www.facebook.com/groups/67679205907/


PRIJAVNICA IN IZJAVA STARŠEV OZIROMA SKRBNIKOV 

 

PODATKI O KANDIDATU ZA ČLANA (V NADALJEVANJU ČLAN): 

IME IN PRIIMEK:  

NASLOV:  

POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA:  

DATUM ROJSTVA:  

KRAJ ROJSTVA :  

DRŽAVLJANSTVO:  

E-POŠTNI NASLOV:  

TELEFONSKA ŠTEVILKA (GSM):   

  
a) Mladoletni člani 

IME IN PRIIMEK (STARŠA OZ. ZAKONITEGA ZASTOPNIKA):  

E-POŠTNI NASLOV:  

TELEFONSKA ŠTEVILKA (GSM):   

 

b) Zdravstvena stanja 

Zdravstvene posebnosti člana, ki so lahko potencialno nevarne (kot npr. alergije ali druge oblike bolezenskih 
stanj) pri udejstvovanju v aktivnostih na akciji): 

 
 

c) Soglasja  

Kot član oz. kot starš oz. zakoniti zastopnik člana se strinjam, da se me/člana fotografira med 
taborniškimi aktivnostmi in da se lahko te fotografije javno objavijo v taborniških medijih (digitalni 
in družbeni kanali ter v reviji Tabor in drugih tiskovinah rodu, območne organizacije in Zveze 
tabornikov Slovenije) izključno za namene promocije taborniških dejavnosti v javnosti. Soglasje se 
lahko kadarkoli prekliče.  
 

DA  NE 
(obkroži) 

Kot član oz. starš oz. zakoniti zastopnik člana se strinjam, da se portretna fotografija člana lahko 
objavi na digitalnih in družbenih kanalih ter v reviji Tabor in drugih tiskovinah rodu, območnih 
organizacij in Zveze tabornikov Slovenije. Soglasje se lahko kadarkoli prekliče. 

DA  NE 
(obkroži) 

 
S podpisom soglašam in dajem privolitev za obdelavo osebnih podatkov skladno z Uredbo EU 2016/679, kot izhaja 

iz točke c) te izjave. 

 

S svojim podpisom potrjujem in se strinjam, da se moj otrok udeleži taborjenja 2022 v organizaciji društva tabornikov 
Rodu BELA JADRA Prade, ki bo potekalo od 17. julija do 24. julija v Podbeli pri Kobaridu. Seznanjen sem z načinom in 
pogoji plačila. Seznanjen sem z vsemi potencialnimi nevarnostmi, ki se lahko zgodijo na poletnem taborjenju pri 
izvajanju aktivnosti v naravi in dovoljujem, da se moj otrok udeleži teh aktivnosti. V primeru nezgode ali izbruha 
bolezni dovoljujem nujno oskrbo tako tudi manjših poškodb, odstranitev klopa in prevoz z osebnim avtomobilom v 
najbližji  zdravstveni dom. Jamčim tudi, da sem se z otrokom pogovoril(a) o njegovem obnašanju na taborjenju, ki naj 
bo v skladu s taborniškimi načeli in zakoni. S podpisom potrjujem tudi, da me lahko preko mojega elektronskega 
naslova obveščate o aktivnostih roda. 
 

 

Kraj in datum: ____________________________ 

 

Član starejši od 7 let in mlajši od 18 let:  Član starejši od 18 let: 

   
(Podpis člana)  (Podpis člana) 

   
(S podpisom kot zakoniti zastopnik mladoletnega člana  

soglašam, da se lahko član udeleži taborjenja.) 

 

 



0,5 % za naše tabornike 

 

 

Zakaj ne bi dela svoje dohodnine namenili Društvu tabornikov „Rod Bela Jadra“ Prade, ki 

je neprofitna organizacija in deluje v javno dobro?  
 

Zakon o dohodnini od leta 2007 omogoča, da lahko prebivalci RS do 0,5 % svoje dohodnine, 

odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, namenimo nevladnim 

organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. 

 

Poudariti velja, da se zaradi tega vaša dohodnina ne bo nič povečala - le delež sredstev, ki 

gre naravnost v državni proračun, se bo zmanjšal za navedeni odstotek. 

 

Prosimo vas, da nam z izpolnitvijo spodnjega obrazca pomagate do dodatnih denarnih sredstev.  

Izpolnjen obrazec lahko pošljete na spodnji naslov oziroma ga prinesete na vpis za Taborjenje. 

 

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: 
DURS KOPER 

FERRARSKA 30 
6000 KOPER 

 

Hvala!! 

 

 

Rod Bela Jadra Prade 

 

 

Kako lahko namenite 0,5 odstotka? 

 

Kot davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu namenite 0,1 %, 

0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek pa ne more presegati 0,5 % 

dohodnine.  

Dohodnino lahko posamezni organizaciji namenite na naslednje načine:  

1. Zahtevo za namenitev podate ustno na zapisnik pri pristojnem davčnem organu. 

2. Ustrezno izpolnjen spodnji obrazec pošljete: 

 na naslov organizacije, ki ji je dohodnina namenjena, ali pa  

 na pristojni davčni urad oziroma izpostavo.  

3. Če imate digitalno potrdilo, lahko zahtevo za namenitev oddate prek sistema e-

Davki na spletni strani http://edavki.durs.si. 

 

Obrazec lahko oddate kadar koli do zadnjega delovnega dneva v letu, za 

katerega se dohodnina odmerja. Zahteva velja vse dokler ne vložite nove 

oziroma zahteve ne prekličete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

http://edavki.durs.si/#_blank


 

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU: 

 

 
 

(ime in priimek davčnega zavezanca) 
 
 

 
(podatki o bivališču: naselje,ulica, hišna številka) 

 

 
 
 

(poštna številka, ime pošte) 
 

 

Davčna številka 
 
 
 
 
 

 

(pristojni davčni urad, izpostava) 
 
 
 
 

 

ZAHTEVA 

za namenitev dela dohodnine za donacije 
 
 
 
 

 

 
Ime oziroma naziv upravičenca 

Davčna številka 

upravičenca 

 
Odstotek (%) 

DRUŠTVO TABORNIKOV -
ASSOCIAZIONE DEGLI  SCOUT ROD 
BELA JADRA PRADE 

7 4 2 8 1 0 2 0 0,5% 

          

          

          

          

 
 

 

 

 

 

 

V/Na ______________ , dne ______________ podpis zavezanca/ke 
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