
 ROJSTNI DAN RODU 
in RODOBOJ  

8. APRIL 2017 
BREZA, KOSIVNA RAVAN 

 

 

Letos Mravi obeležujemo častitljivo 

65. obletnico ustanovitve našega 

rodu. V ta namen v soboto, 8. aprila 

2017, organiziramo sedaj že 

tradicionalno rojstnodnevno 

druženje na Brezi. 

 

 

Pred slavnostnim zborom in 

druženjem bodo naši člani na 

rodovem mnogoboju – Rodoboju 

2017 prikazali obvladanje taborniških 

veščin in znanj, ki so jih pridobili med 

sestanki tekom leta. Za ostale pa 

bomo pripravili nekaj aktivnosti, ki jih 

taborniki lahko izvajamo v in okoli 

naše taborniške koče Breze. 

 

 

 



 ZBORNO MESTO 

MEDVEDKI in CEBELICE (Surikate, Zvočniki, Kislice, Grizliji, Čokolino mafija) se 

zberete na vstopu v dolino Gostinca (klik,klik) ob 7:30. 

 

GOZDOVNIKI IN GOZDOVNICE (Šljive, Lole in boleki, Štekerji) se zberete na  

parkirišču trgovine Spar v Zalogu (klik,klik) ob 7:00. Vrisovanje kontrolnih točk je 

v petek, 7. aprila 2017, ob 17:30 na Perečevi 22 v Ljubljani (klik,klik). 

 

 

OSTALI OBISKOVALCI in SKRBNIKI ste vabljeni, da se nam na Brezi (klik,klik) 

pridružite od 13:00 dalje. Po zaključku programa boste svoje otroke odpeljali 

domov. Če želite, se lahko preizkusite v orientaciji, ki bo postavljena za Rodoboj! 

https://goo.gl/maps/FeEuLy4m7NK2
https://goo.gl/maps/WXKUALAVXXU2
https://goo.gl/maps/WXKUALAVXXU2
https://goo.gl/maps/Sq4e22LByu62
https://www.crnimrav.si/taborniska-koca


PRIJAVE 

Prijave so obvezne zaradi načrtovanja tekmovanja in pogostitve. Prijavo izvedete 

preko povezave na spletni obrazec (klik,klik)!!! do srede, 6. Aprila 2017. 

Pomembno!!! 

1. Ločeno je potrebno prijaviti vsakega člana, obiskovalca ali starša, ki se bo 

udeležil obeležitve rojstnega dne (golaž, torta, čaj) in Rodoboja (tekmovanje). 

2. Seznam prijav bo osnova za obveščanje ob morebitnih spremembah ali 

odpovedih zaradi preslabega vremena. 

 

PROGRAM 

PETEK 
Ura Aktivnost Lokacija Kdo 

17:30 Vrisovanje točk na karto Perčeva 22, Ljubljana 
 GG

SOBOTA 

Ura Aktivnost Lokacija Kdo 

7:00 Zbor za orientacijo Zalog (pri Sparu) 
 GG

7:30 Zbor za lov na lisico Gostinca MC 

13:00 Zbor za obiskovalce in starše Breza Ostali 
14:00 Podelitev priznanj ekipam Breza Vsi 
14:30 Slavnostni zbor Breza Vsi 
15:00 Golaž in torta Breza Vsi 
17:00 Zaključek in odhod domov Breza Vsi 

 

 

 

https://goo.gl/forms/2xqWzeaN7Jrd92wL2


OPREMA NA RODOBOJU 

 Taborniška rutka in kroj (če ga imaš);  

 pohodni čevlji;  

 letnemu času in vremenu primerna oblačila;  

 manjši nahrbtnik; malica in pijača (vsaj 1 liter);  

 taborniška vrvica (d=6 m, fi=5 mm) in nož;  

 vžigalice;  

 prva pomoč (če jo imaš). 

OPREMA ZA PRAZNOVANJE 

 Menažka (posoda za kosilo na žlico in torto), jedilni pribor in  

 skodelica za čaj. 

 

INFORMACIJE 

Več informacij lahko dobite: 

- pri vodji akcije Roku Zaletelu, rok@crnimrav.si, 040 613 795; 

- na spletni strani https://www.crnimrav.si in 

- pri vodnikih in vodstvu rodu. 

 

 

mailto:rok@crnimrav.si
https://www.crnimrav.si/

