
DT ROD KRANJSKEGA JEGLIČA 
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      KAJ MORAM VZETI S SEBOJ? 

o Spalno vrečo in rjuho (ali pa rjuho in debelo odejo) 

o Copate in gojzarje (nepremočljiva obutev) 

o Topla oblačila (bunda ali kombinezon, tople hlače, 

majica, šal, kapa, rokavice, trenirka …) 

o Spodnje perilo in nogavice 

o Pribor za osebno higieno in brisača 

o Ročna ali naglavna svetilka (in rezervne baterije) 

o Zdravstvena izkaznica 

o Taborniška rutka (če rutke še nimaš, jo boš dobil na 

zimovanju) 

 

Svetujemo ti, da telefon in druge multimedijske 

pripomočke pustiš doma. V primeru, da jih vseeno 

prineseš s seboj, zanje odgovarjaš sam! 

 

 

SE VIDIMO! 
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DT ROD KRANJSKEGA JEGLIČA 
Šolska ulica 11, 5281 Sp. Idrija    
Mail: tabornikrkj@gmail.com 
Spletna stran: rkj.taborniki.si 

ZBOR:  

Zbrali se bomo v soboto, 4. februarja, ob 14.00 pred lovsko 

kočo na naslovu Gorenja Trebuša 36A, 5283 Slap ob Idrijci. 

 

ZAKLJUČEK: 

Naše druženje se bo zaključilo v ponedeljek, 6. februarja, 

po kosilu (okrog 15.00). 

 

Prevoz v obe smeri si  

morate udeleženci  

priskrbeti sami! 

 

TEMA: 

Pripravljamo ti pester program, ki vključujejo skrivno 

misijo, zato upamo na veliko snega. 

 

VEČ INFORMACIJ: 

Pred zimovanjem bomo izvedli sestanek za starše, kjer 

bomo odgovorili tudi na vsa vprašanja. Več informacij o 

zimovanju lahko dobiš tudi na številki 040 874 221 

(zimovodja Tina Balažic). 

 

 

KAKO SE PRIJAVIM? 

Izpolnjeno prijavnico oddaj vodniku na petkovem sestanku 

ali pa jo skenirano pošlji na naš elektronski naslov: 

tabornikrkj@gmail.com.  

 

Prijavnica je dostopna tudi na naši spletni strani: 

https://rkj.taborniki.si/. 

 

Zaradi lažje organizacije prijave zbiramo do 27. 1. 2023. 

 

CENA: 

Člani s plačano članarino: 35€ 

Ostali: 45€ 

Rok plačila je 3. 2. 2023.  

 

V primeru odpovedi prijave zaradi bolezni ali drugih 

utemeljenih razlogov bomo prijavnino povrnili, razen 

stroškov, ki so že nastali. 

 

PODATKI ZA PLAČILO: 

TRR: SI56 0475 2000 0538 788 

Sklic: SI00 2023-02-300 

Namen (OBVEZNO): Ime in priimek otroka 
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