
 
 

 
DT ROD KRANJSKEGA JEGLIČA  
Šolska ulica 11, 5281 Sp. Idrija  
Mail: tabornikrkj@gmail.com 

KAJ MORAM VZETI S SEBOJ?  

 spalno vrečo in rjuho (ali 
pa rjuho in debelo odejo) 

 copate in gojzarje 
(nepremočljiva obutev) 

 topla oblačila (bunda ali 
kombinezon, tople hlače, 

majica, šal, kape, rokavice, 
trenirka ...) 

 spodnje perilo in nogavice 

 pribor za osebno higieno, brisača 

 ročna ali naglavna svetilka (in rezervne baterije) 

 zdravstvena izkaznica 

 taborniška rutka (če 
rutke še nimaš, jo boš 
dobil na zimovanju) 

Svetujemo ti, da telefone in druge 
multimedijske pripomočke pustiš 
doma. V primeru, da jih vseeno 
prineseš s seboj, zanje odgovarjaš 
sam!  

Vodniki smo v nujnih primerih med zimovanjem vedno 
dosegljivi na rodov telefon (051 446 644).  

Več informacij o zimovanju pa na številki 070 704 440 

(Carolina).  

SE VIDIMO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V novo leto smo že veselo zakorakali in še čiiisto malo nas 
loči od naše naslednje dogodivščine – ZIMOVANJA! Če se 

nam želiš pridružiti, lahko vse o letošnjem zimovanju 
prebereš na tem letaku. 

RKJ 

ZIMOVANJE  
2020 

 

KOVK NAD AJDOVšcINO 

15. 2. – 17. 2. 2020 



 
 

 
DT ROD KRANJSKEGA JEGLIČA  
Šolska ulica 11, 5281 Sp. Idrija  
Mail: tabornikrkj@gmail.com 

ZBOR:  

Zbrali se bomo v soboto 15. februarja ob 14.00 pred 
taborniškim domom na Kovku. Koča se nahaja na naslovu 
Kovk 13 in je tik ob cesti Col-Predmeja. 

ZAKLJUČEK:  

Naše druženje se bo zaključilo v ponedeljek 17. februarja po 

kosilu (okrog 15.00). 

 

Prevoz v obe smeri si morate 
udeleženci priskrbeti sami. 

 

 

KAKO SE PRIJAVIM? 

Izpolni prijavnico, ki je priložena zloženki, in jo oddaj vodniku 
na petkovem sestanku ali pa jo skenirano pošlji na naš 
elektronski naslov: tabornikrkj@gmail.com. 

Prijavnica je dostopna tudi na naši novi spletni strani: 
www.rkj.taborniki.si 

Prijave zbiramo do 7. februarja 2020 oziroma do 

zapolnitve prostih mest! 

  

CENA:    

Za tabornike s poravnano letno članarino znaša cena 
celotnega zimovanja  25 €.  
Za tiste, ki članarine še niso poravnali oziroma niso člani, pa 
cena zimovanja znaša 35 €. 
 

PODATKI O PLAČILU:  
TRR: SI56 0475 2000 0538 788 
Sklic: SI00 2020-02-300 

Namen(OBVEZNO): Ime in priimek otroka 
 

Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da prijavnino 

poravnate najkasneje do 7. februarja 2020. 
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