
PRIJAVNICA  

 Spodaj podpisani/a _____________________________ prijavljam 
svojega otroka na taborniško zimovanje 2019 na Paškem Kozjaku.  

       
          OSEBNI PODATKI OTROKA 

  
Ime in priimek:_______________________________________________  

Naslov:______________________________________________________  

Rojstni podatki:_______________________________________________  

Kraj in država rojstva:_________________________________________  

  

Mama:________________________ mobitel _______________________  

Oče:__________________________ mobitel _______________________ 
E-pošta: _____________________________________________________  
  

Vod:__________________________ Vodnik:_______________________  

  

S podpisom se obvezujem, da bom poravnal/a vse finančne 
obveznosti za zimovanje in da bom sporočil/a vse posebnosti o  

svojem otroku na dodatnem obrazcu, ki ga bom prejel/a s strani 
rodu pred zimovanjem.  

Strinjam se s sistemom vračanja denarja v primeru odjave.  

  

Podpis starša:_________________________________________________  
  

Datum:______________________________________________________  
  

Opombe:_____________________________________________________  
  
_____________________________________________________________  

OSNOVNE INFORMACIJE     
ODHOD: sobota, 16. februar 2019  
    9.00 - pred Mercatorjem v Ločni  
PRIHOD: sreda, 20. februar 2019  
   16.00 - pred Mercatorjem v Ločni  
CENA ZIMOVANJA:  75€   
           

Ker vemo, da je zimovanje za otroke številčnejših družin velik finančni zalogaj, 
nudimo 30€ popusta 2. in 3. otroku iz iste družine, ki je prijavljen na zimovanje.  

   
Če je za katero družino strošek za zimovanje prevelik, naj prosim obvesti Blaža 

Slaka in bomo skupaj našli rešitev.  
  

NAJ NOBEN OTROK ZARADI DENARJA NE OSTANE DOMA!  
*******************************************************************

Prispevek za zimovanje poravnate na TRR: 
Rod gorjanskih tabornikov,  Drska 39, Novo mesto  
 

številka računa: SI56 0297 0001 8568 293 namen 

plačila: ZIMOVANJE – ime in priimek otroka 

sklic plačila: 00 – številka članske izkaznice 
rok plačila: 11. februar 2019  
  

PRISPEVEK NAKAŽITE ZA VSAKEGA OTROKA POSEBEJ! 

V ceno zimovanja je vštet avtobusni prevoz na zimovanje in nazaj, polni 
penzion (zajtrk, kosilo, malica, večerja), vsi stroški bivanja ter vsi 

pripomočki in materiali za izvedbo programa zimovanja. 
 

V primeru odpovedi oz. ob predčasnem odhodu z zimovanja (MČ in GG) se denar vrača po 
sistemu: 1. Odpoved 21 dni pred začetkom zimovanja vrnemo ves vplačan denar; 2. Odpoved 
14 dni pred zimovanjem vrnemo 71% od skupne vrednosti zimovanja; 3. odpoved 13. dan – 6. 

dan pred začetkom zimovanja vrnemo  50% od skupne vrednosti zimovanja; 4. odpoved 5. 
dan pred odhodom do 1. dne zimovanja vrnemo 30% od skupne vrednosti zimovanja; 5. 

odpoved 2. dan zimovanja ali kasneje denarja ne vračamo. 

ROK PRIJAV: 2. februar 2019                         

Izpolnjeno prijavnico oddaš svojemu vodniku ali pošlješ na naslov: Gaja 

Potočar, Drska 16a, 8000 Novo mesto 

Pred zimovanjem bomo 

imeli sestanek za starše, 

informacije o kraju in 

času sestanka sporočimo 

naknadno. 



Taborniki, zdravo! 

Leto je zopet naokrog in od našega lanskoletnega veselega druženja so 
ostali le še veseli spomini. Tudi letošnje zimske počitnice bomo 
preživeli taborniško. Odpravili se bomo na Paški Kozjak. Veš, kje je to? 
Če ne veš, hitro poglej na zemljevid. 

 
Zimovanje je velika zabava, kjer se v eni hiši za 5 dni združi velika 
skupina tabornikov. Pojemo ob kitari, se zabavamo ob igrah, 
raziskujemo okolico, spoznavamo taborniške šege in navade, se 
sankamo in igramo na snegu … Skratka, ne smeš manjkat!  

 
 

I n f o r m a c i j e : Blaž Slak - starešina - 031 362 206 

 

                                                               

  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

Pri našem delu nam    
pomaga Mestna    

občina Novo mesto!   

Paški Kozjak, 

16. – 20. 2. 2019 

Gsm: 040 425 101 (načelnik) 

   Gsm: 031 362 206 (starešina) 

ROD GORJANSKIH TABORNIKOV 

Društvo tabornikov 

Drska 39, 8000 Novo mesto 


