
ROD ČRNEGA MRAVA VABI NA 

Te zanima, kako je, če te zjutraj zbudi žirafa? Kaj pa, če te 

na jutranjo telovadbo odpelje surikata? 

Kaj, če ti vsak dan kosilo pripravi medved? In kaj, če te 

vsak dan počeše čisto pravi flamingo?  

Vse to in še več boš izvedel, če se udeležiš zimovanja 

2019, kjer bo živalsko super! 



KAM IN KDAJ? 

Zimovanje bo potekalo od 28. 2. do 3. 3. 2019. Kot 

prejšnja leta bomo tudi tokrat v  občinskem do-

mu Zapotok na Kureščku. 

 

ZBOR IN POVRATEK 

Zbrali se bomo 28. 2. ob 8.30 na  parkirišču Žale. 

Vrnili se bomo 3. 3. ob 14.00 na parkirišče Žale. 

 

CENA ZIMOVANJA 

Cena zimovanja znaša 45,00 €. V ceno je všteto bivanje v koči, hrana 

in material za delo. Vsak naslednji član gospodinjstva ima pri zimo-

valnini določen popust. Več informacij dobite na na ja-

na.kzaletel@gmail.com oz. 040 373 367. 

 

PRIJAVE 

Prijave zbiramo do 10. 2. 2019. Prijave so možne izključno preko po-

vezave https://www.crnimrav.si/prijave/. 

Po spletni prijavi boste prejeli povratno sporočilo o uspešni prijavi. 

Natisnite ga in ga podpisanega prinesite na sestanek za starše. Lah-

ko pa tudi podpisanega in skeniranega pošljete po elektronski pošti 

na prijave@crnimrav.si. Prijava bo veljavna s podpisanim in dostav-

ljenim povratnim sporočilom, ter plačanim zimovanjem. 
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NAKAZILO 

Plačilo zimovanja je z nakazilom na naš po-

slovni račun možno do 10. 2. 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 

 Sklic: SI00 28022019  

 Namen: Zimovanje Ime in priimek člana 

Če nakazujete za več članov hkrati, lahko nakažete z enim nakazi-

lom, a nas o vsebini nakazila obvestite na jana.kzaletel@gmail.com 

oz. 040 373 367, kjer lahko prejmete tudi več informacij glede plači-

la. 

 

ODJAVA ZIMOVANJA 

V primeru odjave do 15.2.2018 se povrne celotni plačani znesek zi-

movalnine.  Ob odpovedi med 16.2.2018 in 20.2.2018 se povrne celotni 

plačani znesek, razen 10,00€ (materialni stroški). Ob odpovedi med 

21.2.2018 in 28.2.2018 se povrne 50% plačanega zneska. V primeru 

samovoljnega predčasnega odhoda se prispevka ne vrača, 15€  na 

noč se povrne v primeru upravičenega odhoda (bolezen ...).  
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SESTANEK ZA STARŠE 

Sestanek za starše bo 11. 2. ob 18.00 na Prole-

talski 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 od-

govorili na morebitna vprašanja. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Vse informacije so na voljo na naši spletni strani http://

www.crnimrav.si/, kjer si lahko pogledate tudi, kako so izgledala zi-

movanja preteklih let. 

V primeru, da vas zanima še kaj, pa se lahko obrnete na: 

 Zimovodjo Niko Kovačič (nikka.kovacic@gmail.com ali 041 959 

922) 

 Starešino zimovanja Rebeko Gregorc (rebeka@crnimrav.si ali 

051 729 802) 
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KAJ POTREBUJE VSAK ZIMUJOČI? 

 rutko 

 spalno vrečo 

 Rjuho, prevleko za povšter 

 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 


