
 

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. 
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