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ROD ČRNEGA MRAVA VABI 

NADEBUDNE TABORNIKE IN 

TABORNICE NA... 
 

ZIMOVANJE 
 

 KAJ BOMO POČELI?  
 

Spoznavali zimsko naravo, se učili, kurili, se družili in še 

veliko ostalih zanimivih stvari! 

 

 KDAJ?  
 

Od 21. do 24. februarja 2015. Zbor bo 21. 2. 2015 ob 

9:10 na glavni železniški postaji Ljubljana (pod uro). 

 

 KJE?  
 

Nastanjeni bomo v taborniški koči Puščava na Joštu 

nad Kranjem. 
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 CENA?  
 

40 evrov (€) na udeleženca (všteto je bivanje, prehrana, 

material za delo, prevoz v obe smeri). 

 

 KAKO SE PRIJAVIM?   
 

Izpolnjeno in podpisano prijavnico prinesite na 

sestanek, ki bo 4. 2. 2015 ob 18:30 na Proletarski 1, 

Ljubljana. Sestanek je obvezen za starše udeležencev! 

 

 PLAČILO ZIMOVANJA 
 

Plačilo zimovanja izvedite na poslovni račun rodu do 

10. 2. 2015. Za morebitna vprašanja kontaktirajte Roka – 

040 613 795. 

 

Podatki za nakazilo: 

Koda: OTHR 

Namen: ZIMA <priimek člana> 

Znesek: 40,00 € na udeleženca (lahko plačate za več članov 

istega gospodinjstva hkrati) 

IBAN: SI56 6100 0000 4731 425 (Delavska hranilnica d.d.) 

Naziv: Društvo tabornikov Rod Črnega mrava 

Naslov: Rožičeva 1a, Ljubljana 

 

 POPUSTI IN VRAČILO DENARJA 
 

Družinski popust pri akcijah se pri vsakem drugem članu 

istega gospodinjstva obračuna v višini 20%. Pri tretjem, 

četrtem, itd. članu istega gospodinjstva se obračuna 

popust v višini 30%. Če član odpove udeležbo do 13. 2. 

2015, se znesek povrne v celoti, sicer zadržimo 10 €, ne 

glede na razlog odpovedi. 
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 KAJ POTREBUJEM?  
 

- Rutko 

- Spalno vrečo 

- Armafleks 

- Copate 

- Menažko, skodelica in jedilni pribor 

- Čelno svetilko 

- Čutaro 

- Taborniško vrvico 

- Taborniški nož 

- Pohodne in zimske čevlje 

- Nepremočljive hlače in jakno 

- Rokavice in kapo 

- Topla oblačila 

- Trenirka, pižama (za spanje)  

- Vsaj 5 parov nogavic in 4 spodnjice 

- Toaletni pribor 

- Zdravstvena izkaznica 

- Blokec in pisalo 

- Do 5 € žepnine 

 

Ker bomo del poti prehodili, je zaželjeno, da imajo otroci s 

seboj malico, pijačo in obute pohodne čevlje že ob odhodu. 

 

Prtljaga naj bo zložena v vrečkah. Predlagamo, da člani 

prtljago prinesejo v nahrbtniku. 
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 DODATNE INFORMACIJE? 
 

Zimovanje bomo izvedli, če bo 13. 2. 2015 na zimovanje 

prijavljenih vsaj 15 članov. O tem vas bomo na kontakt 

naveden v prijavi obvestili 16. 2. 2015. 

 

Za ostale informacije kontaktirajte: 

- Veroniko Poles - zimovodjo: 

veronikapoles97@gmail.com , 040 814 953; 

- Anžeta Zaletela - starešino zimovanja: 

zaletelanze@gmail.com , 031 403 355; 

- Vodnike vaših otrok; 

- Spletno stran: http://www.crnimrav.si/ . 
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