
Črni mravi vabimo svoje nadobudneže na  
rodovo zimovanje, ki bo potekalo v času zimskih počitnic, 
med 13. in 16. februarjem, v taborniški koči na Kovku. 

 
 
 
 
 
Mraz in sneg za zdaj le 
sramežljivo trkata na naša 
vrata, a mi se vseeno pridno, 
zavzeto in samozavestno 
pripravljamo na letošnje 

RODOVO ZIMOVANJE.  

 
 
Na zimovanju ne bo manjkalo 
pristne igre, usvajanja taborniških 
spretnosti, veščin in znanj ter 
prave taborniške zabave.  
 

 

KAM GREMO? 
 

Letos se bomo odpravili v taborniški dom Praprot rodu Mladi Bori. Dom se 

nahaja na idilični lokaciji na Kovku nad Ajdovščino. Kovk je naselje, ki leži na 

kraškem robu in ponuja lepe razglede na Kras in Vipavsko dolino. Več o lokaciji 
najdete na: http://rmb.rutka.net/koca-na-kovku-2/.  
 

KDAJ GREMO? 
 

Novim zimskim taborniškim dogodivščinam naproti se bomo odpravili v soboto, 
13. 2. 2016. Na zborno mesto se bomo vrnili v torek, 16. 2. 2016. Točen čas 

odhoda in povratka bomo prijavljenim sporočili naknadno. 

http://rmb.rutka.net/koca-na-kovku-2/


CENA 
 

Cena zimovanja znaša 60,00 €  (šestdeset evrov).  V ceno je všteto bivanje v 

koči, hrana, material za delo, prevoz  v obe smeri ter vodenje. Drugi član istega 
gospodinjstva ima 20%, tretji in vsak naslednji pa po 30% popusta. Cena za drugega 
člana tako znaša 48,00 €, za tretjega in naslednjega pa po 42,00 €. 
 

PRIJAVE IN PLAČILO 
 

Na zimovanje se lahko preko povezave https://prijave.crnimrav.si/ 
prijavite do nedelje, 10. 1. 2016. 
 
Po spletni prijavi boste prejeli povratno sporočilo o uspešni prijavi. Natisnite ga in ga 
podpisanega prinesite na sestanek. Lahko pa tudi podpisanega in skeniranega 
pošljete po elektronski pošti na prijave@crnimrav.si. Prijava bo veljavna s 
podpisanim  in dostavljenim povratnim sporočilom, ter plačanim zimovanjem. 

  
Plačilo zimovanja je z nakazilom na naš poslovni račun možno do petka, 
15. 1. 2016. Podatki za nakazilo so: 
 
Prejemnik: Društvo tabornikov Rod Črnega mrava, Perčeva 22, Ljubljana 
IBAN: SI56 6100 0000 4731 425 pri Delavski hranilnici d.d. 
Koda namena plačila: OTHR 
Pri nakazilu uporabite sklic in namen: 
sklic – SI00 2016 
namen – Zimovanje Ime in priimek člana. 
 
Če nakazujete za več članov hkrati, lahko nakažete z enim nakazilom, a nas o vsebini 
nakazila obvestite na jana.kzaletel@gmail.com oz. 040 613 795, kjer lahko prejmete  
tudi več informacij glede plačila.. 
 

ODJAVA IN VRAČILO ZIMOVANJA 
 
V primeru odjave do 31. 1. 2016 se povrne celotni plačani znesek, razen 10€ 
(materialni stroški). Ob odpovedi med 31. 1. in 8. 2. 2016 se povrne 80% vplačani 
znesek. V  primeru  samovoljnega  predčasnega odhoda  iz dogodka se  prispevek  ne  
vrača. 15 € na noč se povrne v primeru upravičenega odhoda (bolezen …).  

 

https://prijave.crnimrav.si/
mailto:prijave@crnimrav.si
mailto:jana.kzaletel@gmail.com


SESTANEK ZA STARŠE 
 

SESTANEK ZA STARŠE bo v ponedeljek, 11. 1. 2016, ob 18:00 na 
Proletarski 1. Udeležba je za starše, katerih otroci gredo na zimovanje prvič, 

OBVEZNA, za ostale pa zelo zaželena. Na sestanku za starše bomo predstavili 

program in vodstveno ekipo ter odgovorili na vsa morebitna vprašanja. 
 

KAJ VZETI NA ZIMOVANJE?       
 

 rutko 

 spalno vrečo 

 rjuho 

 svetilko 

 čutaro 

 žepni nož 

 topla oblačila in obutev (gojzarji) 

 trenirko 

 4 majice 

 3 pare spodnjic in 3 pare nogavice 
(lahko tudi kakšne bolj tople) 

 toaletni pribor 

 rokavice, kapo, šal 

 copate (za aktivnosti v koči) 

 pižamo 

 blokec in pisalo 

 zdravstveno izkaznico 

 zdravila (če jih član redno jemlje ali potrebuje), s priloženimi navodili 

 zimski kombinezon (v primeru snega) 
 družabno igro, pravljico za lahko noč 

 

DODATNE INFORMACIJE  
 
Vse informacije so na voljo na naši spletni strani http://www.crnimrav.si/, kjer si 
lahko pogledate tudi, kako so izgledala zimovanja preteklih let.   
 
V primeru, da vas zanima še kaj, pa se lahko obrnete na:  
Rebeka Gregorc, vodja zimovanja (rebeka.gregorc@gmail.com  / 051 729 802) ali   
Dita Rossi, starešina zimovanja (dita.rossi@gmail.com / 041 329 920). 

http://www.crnimrav.si/
mailto:rebeka.gregorc@gmail.com
mailto:dita.rossi@gmail.com

