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VABILO 
 
 
Dragi mladi in spoštovani starši! 
 
Ribiška družina Vrhnika v sklopu svojih aktivnosti letos organizira 3. mladinski ribiški 
tabor. Tridnevni tabor bo potekal v čudovitem okolju Matjaževke v Verdu, in sicer 
 

 od 24. do 26. avgusta 2018. 
 
Na taboru bodo mladi spoznali ribji živelj, ki prebiva tako v sladki kot v morski vodi, 
načine ribolova, spoznali bodo opremo, ki jo pri tem koristimo in seveda vse skupaj 
bodo poskusili v praksi na reki Ljubljanici v Retovju. Poskrbljeno bo tudi za zabavne 
aktivnosti, za kar se bodo trudili naši animatorji. Namen tabora je druženje mladine z 
naravo, spoznavanje dela v ribiških družinah in športne aktivnosti. 
 
Dve noči bodo preživeli v šotorih na travniku v Matjaževki. Za lačne želodčke bo 
poskrbel poklicni kuhar Miha. Za sanitarije in osebno higieno je poskrbljeno. 
 
Cena, ki vključuje stroške namestitve prehrane in predavanj, ki so podprta z avdio 
tehniko, znaša 45 € za mladinca, za starše, ki želijo biti prisotni na taboru, pa je cena 
55 €. 
 
Udeleženci naj imajo s seboj zdravstveno izkaznico in osebni dokument. Dejavnosti 
ob vodi bodo potekale po skupinah, tako da bo zagotovljena čim večja varnost otrok. 
Vsak udeleženec tabora naj prinese s seboj svojo muharsko opremo, če jo ima, v 
nasprotnem primeru prosimo starše, da nas o tem obvestijo, da bo ustrezno opremo 
zagotovil organizator. Prosimo tudi starše, da nam posredujejo morebitna navodila za 
posebno oskrbo ali prehrano otrok (če jo ima), sicer bomo vse udeležence 
obravnavali enako. 
 
Prijave bomo sprejemali do vključno 15. avgusta 2018 na elektronski naslov 
vladimirmikec.rdv@gmail.com. Število udeležencev je omejeno na 20, tako da s 
prijavo pohitite. 
 
Vsa dodatna pojasnila dobite pri vodji tabora (g. Aleksandar Stević) na 070 513 085. 
 
Prijazno vabljeni – dober prijem! 
 
Ribiči RD Vrhnika 


