
 

 

 

  

Tabor družin 2015 
Pod okriljem Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov že nekaj let poteka Tabor družin. To je 

3-dnevni dogodek, namenjen družinam, ki želijo aktivno preživeti čas v naravi (gibanje, spoznavanje 

narave, igre v naravi, izdelovanje naravnih izdelkov, izmenjava izkušenj, kako zdravo živeti v družini, 

idr.). 

Na vsakem od taborov se običajno zbere okrog 50 

udeležencev. Tabor izvajamo po skavtski metodi in 

skavtskih zakonih pri Skavtskem okoljskem centru 

Kočevski rog. Letos bo vsebina taborov povezana s 

projektom Za zdravje mladih, katerega namen je 

zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim 

slogom, pri otrocih in mladih. Starši so eni izmed tistih, ki 

lahko pri tem najbolj pripomorejo, zato se s tem 

projektom obračamo tudi na njih. 

UDELEŽENCI 

Tabor družin je namenjen celotnim družinam (otroci s starši), tako skavtom kakor tudi tistim, ki niso 

skavti. Starostne omejitve ni. Od udeležencev pričakujemo aktivno udeležbo pri vseh delih programa. 

Več o Taborih družin si lahko preberete in ogledate na http://soc.skavt.net/, kjer si lahko med starimi 

objavami pogledate utrip in življenje na taboru. 

KRAJ 

Tabori družin potekajo v Skavtskem okoljskem centru Kočevski rog, ki se nahaja sredi neokrnjene 

narave mogočnih roških gozdov, na mestu kjer je nekoč stala žaga Rog. Udeleženci lahko prespite: 

a) v šotorih, ki jih prinesete s seboj ali si jih pri nas sposodite, 

b) v hiši (na voljo so skupna ležišča s pogradi).  

Za prehrano bo poskrbljeno.  

DATUMI 

Letos bodo potekali štirje tabori družin, dva bosta v juliju in dva v 

avgustu: 

 3.–5. julij 2015 

 17.–19. julij 2015 

 7.–9. avgust 2015 

 21.–23. avgust 2015 

http://soc.skavt.net/
http://soc.skavt.net/lokacija


 

 

PRIJAVA 

Vsi, ki se želite udeležiti tabora družin, se prijavite preko spletne prijavnice do 10. maja 2015. Ob 

prijavi v spletni prijavnici označite, kateri termin vam najbolj ustreza in katerega termina bi se lahko 

še udeležili (v primeru, da bo za nek termin preveč prijav).  

IZBOR 

O izboru boste obveščeni prek kontaktnega telefona ali 

elektronskega naslova najkasneje do petka, 15. maja 2015. Prijava 

bo potrjena z odgovorom, na kateri termin ste sprejeti in plačilom 

akontacije. Prednost pri prijavi bodo imele tiste družine, ki se 

tabora niso udeležile še nikoli.  

AKONTACIJA 

Akontacija za tabor družin je 100 €, ki pa jo, če se tabora udeležite v 

celoti, dobite povrnjeno en teden po zaključku tabora. Letos se 

namreč Tabor družin financira iz projekta Za zdravje mladih.  

Ponujamo vam tudi možnost, da akontacijo namenite razvoju 

drugih naših programov, ki jih sicer težje financiramo (npr. razvoju 

družbeno koristnih projektov na lokalni ravni, razvoju okoljske 

vzgoje, področja duhovnosti, literature idr.). 

ODJAVA 

V primeru, da se zaradi nepričakovanih okoliščin ne bi mogli udeležiti 

Tabora družin, dobite vrnjeno akontacijo le v primeru, če najdete/najdemo 

zamenjavo. 

 

 

Dodatne informacije: zdravjemladih@skavt.net, 064 134 666 (Tamara) 

 

Lepo vas pozdravljamo, 

Mateja Jaklitsch, Irena Mrak Merhar, Lenart 
Girandon in Tamara Lah 

 

Ljubljana, 30. april 2015 

https://docs.google.com/forms/d/1G6SmjZSXsMElgAB54Pe4s-RWW8a44S1Yw1xIzCUQTvA/viewform
mailto:zdravjemladih@skavt.net

