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V soboto, 6. 4. 2019, se bomo člani Rodu Črnega mrava odpravili 
do taborniške koče Breza na Jančah. 

Dopoldan bo posvečen taborniškemu rodoboju, popoldan pa 
obeležitvi in proslavi 67. obletnice ustanovitve rodu. 

 
KAJ BOMO POČELI? 

 
Dopoldanski program je namenjen vsem našim članom, ki so del 

vodov murnov, medvedkov in čebelic ter gozdovnikov in 
gozdovnic, ob 13:30 pa ste na popoldanski program, vljudno 

vabljeni tudi starši in vsi ostali člani ter prijatelji rodu.  
Del programa na Brezi bo namenjen tudi staršem in ostalim 

obiskovalcem - lahko se boste udeležili orientacije in dodatnega 
spoznavanja Breze. 

 
Dopoldan bodo člani kurili ognje, lovili lisico, spoznavali rastline, 
reševali poškodovance ter opravljali ostale veščine mnogoboja, 

popoldan pa se bomo udeležili slavnostnega zbora, okušali 
najboljši golaž na Jančah ter se posladkali z minimalno tremi 

odličnimi tortam. Akcija se bo predvidoma zaključila ob 17:15. 



ZBORNO MESTO 
 

Vodi murnov (Leteče veverice), medvedkov in čebelic (Zažgane 
hrenovke, Zvočniki, Ubijalske pikapolonice in Pro Gorile) ter 

gozdovnikov in gozdovnic (Čokolino mafija in Ninđa unikorni... pa 
Tia) se zberete na vstopu v dolino Gostinca (https://goo.gl/VX4E9F) 

ob 7.15. 
Člani GG vodov se za vrisovanje kontrolnih točk in reševanje 
topotestov dobite v četrtek 4.4.2019 ob 19.15 na Proletarski 1, 

kjer boste tudi razdeljeni v ekipe. 
  

Ostali obiskovalci in skrbniki ste vabljeni, da se nam na Brezi 
pridružite od 13.30 ure dalje. Po zaključku programa sledi 

pospravljanje Breze ter priprava na odhod domov. 
 

Prosimo vas, da vozila parkirate pri Domu na Jančah ali pri OŠ 
na Jančah, saj bomo okolico Breze potrebovali za izvajanje 

programa (Opis in zemljevid poti lahko najdete na spletni strani 
https://www.crnimrav.si/taborniska-koca, in sicer pod razdelkom 

Dostop z avtomobilom do koče).  



PRIJAVE 
 

PRIJAVE zbiramo najkasneje do srede, 3. 4. 2019, preko 
spletnih prijavnic na https://www.crnimrav.si/prijave/rodoboj- 
2019/. Prijave so obvezne zaradi načrtovanja rodoboja ter 

pogostitve. 
 

Ločeno je potrebno prijaviti vsakega člana, obiskovalca ali 
starša, ki se bo udeležil praznovanja rojstnega dne rodu (golaž, 

torta in čaj) in rodoboja (tekmovanje). 
 

Seznam prijav bo osnova za obveščanje ob morebitnih 
spremembah ali odpovedih zaradi slabega vremena. 

  
PROGRAM 

 
 
  



KAJ POTREBUJEM S SEBOJ ZA RODOBOJ? 
 

- Tabornško rutko in kroj (če ga imaš), 
- pohodno obutev, 

- letnemu času in vremenu primerna oblačila, 
- manjši nahrbtnik; malica in pijača (vsaj 1 liter), 

- nož in taborniško vrvico. 
 

KAJ POTREBUJEM S SEBOJ ZA PRAZNOVANJE? 
 

- Menažko, 
- pribor, 

- skodelico za čaj. 
 

KJE PREJMEM DODATNE INFORMACIJE? 
 

V primeru kakršnihkoli sprememb vas bomo obvestili najmanj 
en dan pred samo akcijo. 

Za več informacij se lahko obrnete na vodjo akcije Anžeta 
Zaletela (zaletelanze@gmail.com ali 0314033557) ali na 

vodnike vaših otrok. 


