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9. 4. 2022



OSNOVNE INFORMACIJE
 

V soboto, 9. 4. 2022, se bomo člani Rodu Črnega mrava odpravili
na taborniško akcijo Rodoboj. Preverili naša znanja veščin

mnogoboja in orientacije. Akcijo bomo v celoti izvedli v okolici
taborniške koče Breza na Jančah.

 
Program je namenjen vsem našim članom, ki so del vodov

medvedkov in čebelic ter gozdovnikov in gozdovnic. Popotniki
in popotnice bodo pa sodelovali pri sami izvedbi Rodoboja.

 
Akcijo Rodoboj bomo izvedli odgovorno in skladno z vsemi
predpisi in COVID-19 ukrepi, ki trenutno veljajo v Sloveniji.

 
Na tem mestu bi vse člane, starše in skrbnike prosili, da ravnate

odgovorno in se akcije člani udeležite samo v primeru, da ste
zdravi.



ZBORNO MESTO

Vodi medvedkov in čebelic (Goreči medvedi, Leteče veverice,
Trop, Prepečeni kruhki) se zberete na vstopu v dolino Gostinca

(https://bit.ly/3qfueSA) ob 7.30. 

Vodi gozdovnikov in gozdovnic (Jekleni črvi, Črna nebesa,
Ubijalske pikapolonice, Kišobrančiči po Hofer ceni) se zberete na

železniški postaji v Ljubljani (pod uro) ob 7.10 (vlak ob 7.40). Člani
za vlak potrebujejo 1,90€.

Predviden zaključek programa je ob 17. uri. Zaključek programa in
zborno mesto zaključka za vse člane je v bližini Kmetije Balant na

križišču do koče Breza (https://bit.ly/3IiZGp7).

PRIJAVE

PRIJAVE zbiramo najkasneje do srede, 6. 4. 2022, prek spletnih
prijavnic na naslovu (https://forms.gle/VJv9WFGvzbWHxrYH9).

 Prijave na Rodoboj so obvezne.

Seznam prijav bo osnova za obveščanje ob morebitnih spremembah
ali odpovedih zaradi spremenjenih COVID-19 ukrepov ali v primeru

slabega vremena.
 



KAJ POTREBUJEM S SEBOJ ZA RODOBOJ?

- Tabornško rutko,
- pohodno obutev,

- letnemu času in vremenu primerna oblačila,
- manjši nahrbtnik; malica in pijača (vsaj 1 liter),

- nož in taborniško vrvico,
- menažko in jedilni pribor,

- vrečko za spravilo umazane menažke,
- masko.

KJE PREJMEM DODATNE INFORMACIJE?

V primeru kakršnihkoli sprememb vas bomo obvestili najmanj
nekaj dni pred samo akcijo. 

Za več informacij se lahko obrnete na vodjo akcije Roka
Ljubiča (rok.ljubic1@gmail.com / 031433842) ali Anžeta

Zaletela (zaletelanze@gmail.com / 031403355) oziroma na
vodnike vaših otrok.


