
Društvo tabornikov Rod skalnih taborov Domžale 
Kopališka 4 
1230 Domžale 
            

 
 
 

Dragi starši!         
          Domžale, 20. 08. 2022 

 

Veseli nas, da vaš otrok obiskuje tabornike. Verjamemo, da mu v poplavi krožkov in popoldanskih 

aktivnosti lahko ponudimo res kvalitetno interesno dejavnost, ki ga ne bo dodatno obremenila, ob 

tem pa bo veliko časa preživel v naravi, spoznal nove prijatelje ter se veliko naučil.  

 

Taborništvo je dejavnost, ki vključuje najrazličnejše aktivnosti, pri čemer člani ves čas razvijajo 

svoje potenciale. Program sestavljajo tedenska vodova srečanja v manjših skupinah, mesečne 

rodove aktivnosti (izleti, tekmovanja, pohodi) in tabori, pri čemer vrhunec taborniškega leta 

predstavlja poletno taborjenje. Rod Skalnih taborov je član Zveze tabornikov Slovenije (ZTS), s tem 

pa vsak tabornik pripada družini več kot 30 milijonov članov Svetovne skavtske organizacije WOSM.   

 

Z letošnjim letom uvajamo spremenjeno obliko članarine. Članarina je glavni vir financiranja 

društva, ki nam omogoča izvedbo tedenskih srečanj in mesečnih akcij ter pokriva tekoče stroške 

delovanja in nakupa nove opreme. Namenjena je tudi prijavam na tekmovanja in mnogoboje ter 

izobraževanju vodnikov. Pri tem bi radi spomnili, da je naše društvo neprofitno, vsi, ki v njem 

delujemo pa smo prostovoljci, ki za svoje delo ne prejemamo nobenega plačila.  

 

Del članarine vsako leto odvedemo na Zvezo tabornikov Slovenije, kjer se porabi za delovanje na 

nacionalni ravni in podporo, vsak član pa ob izdaji prejema tudi taborniško revijo Tabor. 

 

S spremenjeno, večstopenjsko članarino zasledujemo dva za nas pomembna cilja. Prvi je dovolj 

visoka cena, ki zagotavlja kvalitetno izvedbo in pokrivanje vseh nujnih stroškov organizacije, na 

drugi strani pa dovolj nizka, ki bi omogočala taborniško izkušnjo čim širšemu krogu otrok, tudi 

tistim, ki so morda gmotno prikrajšani. Verjamemo, da moramo biti taborniki dostopni za vse. 

 

Naj na tem mestu še poudarimo, da je plačana članarina in oddana pristopna izjava pogoj za 

obiskovanje taborniških srečanj in vseh organiziranih dogodkov!  

 

Na podlagi vsega tega smo postavili tri višine plačila: temeljno, priporočeno in podporno 

članarino. 

 

• Temeljna, osnovna članarina ostaja 45 €, pri čemer ostajajo ugodnosti ob vpisu več 

družinskih članov: za vsakega drugega otroka članarina znaša 40 EUR, za vsakega 

naslednjega otroka pa 35 EUR. 

• Priporočena članarina znaša pa znaša 55 €, zanjo menimo, da jo lahko poravna večina 

članstva, kar bo omogočilo nemoteno delovanje društva. 

• Podporna članarina znaša 70 €, društvu omogoča izvedbo dejavnosti in sofinanciranje le-teh 

članom iz socialno ogroženih okolij, investicije in pokritje drugih stroškov. 
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Ideja je, da s tovrstno solidarnostno shemo tisti, ki si lahko to privoščite, pomagate omogočiti 

kvalitetno izkušnjo tudi tistim, ki si to privoščijo težje. Seveda pa imajo prav vsi člani enake pravice 

in ugodnosti kot do sedaj, ne glede na višino plačane članarine. Podatki o izbiri višine članarine so 

zaupni osebni podatki, obravnavali jih bomo po določilih GDPR. 

 

Prosimo vas, da članarino poravnate preko plačilnega naloga (UPN/SEPA) in pri tem obvezno v 

namen plačila navedete ime in priimek člana.  

Podatki za plačilo:  

Naziv: Društvo tabornikov Rod skalnih taborov Domžale, Kopališka cesta 4, 1230 Domžale, 

Namen: Članarina – ime in priimek člana, otroka 

IBAN: SI56 02300-0012196019 (NLB d.d., BIC: LJBASI2X) 

Koda namena: OTHR 

Referenca: SI 00 - _____-2022 

 

Prosimo, da plačilo poravnate najkasneje do 10. 11. 2022. (Po tem roku višina članarine znaša 

70 EUR.) 

 

 

Vsak član Rodu skalnih taborov pa je upravičen do nekaterih ugodnosti: 

• Naši člani se taborniških dogodivščin udeležujejo po nižji ceni; izleti, dogodivščine, 

jesenovanja, in taborjenja so dogodki, ki jih vsak pravi tabornik ne sme zamuditi. 

• Rod skalnih taborov za taborniška tekmovanja na državnem nivoju ekipam, ki tekmujejo kot člani 

rodu, v celoti krije štartnino. 

• Člani s plačano članarino na dom dobijo taborniško revijo Tabor. 

• S taborniško izkaznico imamo taborniki popust v trgovini Iglu šport. 

• Kot člani ZTS se lahko udeležujemo vseh nacionalnih taborniških dogodkov. 

• Zveza tabornikov Slovenije je tudi članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM), 

zato bo vaš otrok s članstvom v Rodu skalnih taborov tudi član svetovne taborniške družine, ki 

šteje preko 40 milijonov ljudi po celem svetu. Le člani se lahko udeležujejo mednarodnih 

taborniških dogodkov. 

 

Z naravo k boljšemu človeku! 

 

Kristina Sušnik,  

starešina rodu 
  



Društvo tabornikov Rod skalnih taborov Domžale 
Kopališka 4 
1230 Domžale 
            

 

 

PRISTOPNA IZJAVA 

 
Izpolnjeno pristopno izjavo oddajte vodniku, načelniku čete ali jo skenirano 
pošljite po elektronski pošti na naslov taborniki@gmail.com. 
 
 

__________________________________________           ____________________ 
ime in priimek         datum rojstva 
 

_____________________________________________________________________ 
naslov stalnega prebivališča 
 

____________________________________                     _____________________ 
osnovna šola          razred 
 

_____________________________________                     ____________________ 
e-mail za obveščanje (izpolni le v primeru želje po obveščanju)             telefonska številka člana 
 
 

__________________              _________________________ 
kraj in datum       podpis  
 
 

Podatki o staršu oz. skrbniku – izpolnite v primeru, da je član mladoletna oseba: 
 

________________________________   ___________________________ 
ime in priimek starša oz. skrbnika      telefonska številka zakonitega zastopnika  

 
 

______________________________________________    ___________________________________________ 
kraj in datum       podpis zakonitega zastopnika  

   
 
  

S podpisom soglašam, da se fotografije, na katerih se pojavi član društva, lahko objavijo na spletni 
strani ter se uporabijo za potrebe objav na socialnih omrežjih.  
 
S podpisom dovoljujem uporabo elektronskega naslova za potrebe obveščanja o aktivnostih in 
drugih informacijah Rodu skalnih taborov Domžale in Zveze tabornikov Slovenije. Od prejemanja 
novic se lahko kadarkoli odjavite s poslanim elektronskim sporočilom na elektronski naslov 
taborniki@gmail.com . 

 
S podpisom se po lastni volji včlanjujem oz. podaljšujem članstvo v društvu Rod skalnih taborov 
Domžale (v nadaljevanju RST) in sprejemam pravice in obveznosti, ki izhajajo iz statuta društva, 
statuta Zveze tabornikov Slovenije (v nadaljevanju ZTS) in ostalih internih aktov društva ter ZTS. 
 
Izrecno soglašam, da RST in ZTS obdelujeta osebne podatke v skladu z veljavnim Zakonom o 
društvih, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov 
(GDPR) ter internimi akti RST in ZTS, in sicer za vse potrebe, ki izhajajo iz naslova članstva. 
 
Rod skalnih taborov Domžale zbira in obdeluje naslednje vrste podatkov svojih članov: ime in 
priimek, spol, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča, šola in razred, e-naslov, tel. številka, 
zdravstvene posebnosti za potrebe organizacije tedenskih srečanj, taborjenj, izletov in drugih 
aktivnosti, ki se jih član udeležuje v okviru RST.  
Za potrebe včlanitve v ZTS (pogodbeni obdelovalec) hrani RST naslednje podatke: ime in priimek, 
spol, naslov stalnega prebivališča, rojstni datum. V primeru mladoletne osebe pa še: ime in priimek 
zakonitega zastopnika in kontaktni podatek. 
 
Izjavljam, da prostovoljno soglasje velja do preklica. Seznanjen sem, da lahko kadarkoli pisno na 
naslov Rod skalnih taborov Domžale, Kopališka 4, 1230 Domžale, s pripisom: 'Izbris osebnih 
podatkov', zahtevam izbris osebnih podatkov podanih na tej izjavi ter s tem pričnem tudi izstop iz 
društva in Zveze tabornikov Slovenije. 
 


