
JESENOVANJE 2022 

DOMINIKOV DOM 

3. – 6. 11. 2022 

DRAGE TABORNICE, TABORNIKI IN STARŠI!  

Veseli smo, da bomo lahko po več letih znova izvedli 
jesenovanje. Letos bomo bivali v Dominikovem domu, imeli 
tematski dan,  pridobivali nove taborniške veščine, odšli na 

pohod in še veliko več.  

Povezava do spletne prijavnice. 

SESTANEK ZA STARŠE:  

Sestanek za starše bo v sredo, 12. 10. 2022 ob 19h na 

Štefanovi ulici 11 v Ljubljani. Na sestanku se boste lahko 

podrobneje seznanili s programom, vodstvom ter obvezno 

opremo, odgovarjali pa bomo tudi na vaša morebitna 

vprašanja. 

CENA:  

*Cena letošnjega jesenovanja v primeru udeležbe 25  

udeležencev znaša 110€, v primeru 30 udeležencev 

100€, v primeru 35 udeležencev 90€ in v primeru 

več kot 40 udeležencev pa 80€. Vključuje prevoz, 

bivanje v-koči ter tridnevni polni penzion.  

Končno ceno jesenovanja sporočimo po zaključku prijav, ko 

izvemo točno število prijavljenih. 

PODATKI ZA PLAČILO:   

Društvo tabornikov Zmajev rod 

Prijateljeva ulica 2, 1000 Ljubljana 

Št. računa: SI56 6100 0002 3738 090  

Sklic: 00-03112022 

Namen: Jesenovanje 2022 »ime in priimek otroka«  

Pri plačilu obvezno napišite ime svojega otroka. 

Gita Kovačič 

jesenovodja 

Tel.: 041 530 537 

gita.kovacic@zmaji.si 

George Heath  

starešina jesenovanja 

Tel.: 031 547 344 

george.heath@zmaji.si 

KDAJ: 3. - 6. 11. 2022 

KJE: Dominikov dom 

CENA: 80-110€* 

ZBOR: 3. 11. ob 8:30 pred 

ŠD Tabor 

PRIHOD: 6. 11. ob 17:00 

pred ŠD Tabor 

POMEMBNI DATUMI: 

12. 10. ob 19:00 - 

informativni sestanek za 

starše 

23. 10. - rok za oddajo 

spletne prijavnice 

30. 10. - rok za plačilo 

https://docs.google.com/forms/u/2/d/1l2hFz4DJWO_3KzGmGOyO1mmwFiuJvJajyDuYXtXIMXg/viewform?edit_requested=true


 
TELEFONI IN ELEKTRONSKE NAPRAVE:  

Vse dni jesenovanja želimo preživeti v čim večjem stiku z naravo, zato naj otroci vse 

elektronske naprave (telefoni, tablice, itd.) pustijo doma. Tako bomo lahko 

otrokom ponudili kar se da pristno izkušnjo bivanja v naravi in preživljanja časa z vrstniki. 

Da vas ne bo skrbelo, bomo vsak dan poslali e-mail s kratkim opisom poteka dneva in 

nekaj fotografijami. V nujnih primerih bo vodstvo jesenovanja še vedno 

dosegljivo na številkah, zapisanih na tem vabilu. 

SEZNAM OPREME:        

• rutka  

• zdravstvena izkaznica  

• spalna vreča  

• prevleka za vzglavnik  

• armafleks  

• gojzarji  

• superge  

• copati  

• bunda     

• majice  

• topel pulover  

• dolge hlače  

• spodnje perilo in nogavice za 3 dni (računaj tudi na mokre dni)  

• kapa, rokavice, šal  

• pribor za osebno higieno  

• čutara 

• baterija  

• manjši nahrbtnik za izlete  

 

 

GG-ji (6. razred in starejši) 
potrebujejo tudi:  

• trda podlaga  

• risalni pribor  
  

 

 


