
 
 

ČLANARINA 2018 
 
Dragi starši, 
 
leto je naokrog in spet smo pričeli s taborniškimi sestanki. Vodniki so že pripravili letne 
načrte in nestrpno čakajo svoje člane voda, da se skupaj z njimi spet naučijo kaj novega. 
 
Vsi vodniki so prostovoljci, kar pomeni, da za svoje delo ne dobijo plačila, vendar pa ima rod 
kljub temu določene stroške (ogrevanje, elektrika, programska oprema za vodove sestanke, 
vzdrževanje rodove opreme ipd.), ki jih je treba med letom poravnati. Ker smo neprofitna 
organizacija, nimamo rednega dohodka, zato vse te stroške pokrijemo z letnimi članarinami. 
 
Članarina za leto 2018 znaša: 

o 40 EUR, če jo poravnate do 18. 12. 2017 
o 50 EUR, če jo poravnate po 18. 12. 2017 

Poravnate jo lahko na rodov račun 020130011903465 ali osebno v Hiški (vsak ponedeljek 
med 20:15 in 20:30, koordinate: 46.130128, 14.409441). 
 
Kot član Rodu dveh rek ima vaš otrok številne ugodnosti: 

o letna naročnina na taborniško revijo Tabor, v kateri si lahko skupaj z 
otrokom preberete doživetja z različnih taborniških akcij po Sloveniji in 
po svetu, prispevke o naravi ali pa se preizkusite v ročnih spretnostih (NE 
VELJA OB PLAČILU ČLANARINE PO 18. 12. 2017), 
o cenejše letno taborjenje z RDR, 
o udeležba na državnih taborniških akcijah, kjer lahko sodelujejo samo 
člani Zveze tabornikov Slovenije (NE VELJA OB PLAČILU ČLANARINE PO 
18. 12. 2017), 
o 20% popust v taborniški zadrugi, 
o 10% popust v trgovinah Iglu Šport po vsej Sloveniji (NE VELJA OB 
PLAČILU ČLANARINE PO 18. 12. 2017), 
o na taboru otrok prejme rutko, ob doplačilu pa tudi našitke osvojenih veščin, 
o NAGRADNA IGRA: Če članarino poravnate najpozneje do 23. 10. 2016, ste 
vključeni v nagradno žrebanje. Če bo izžreban vaš otrok, prejmete 30 % popusta na 
prispevek za jesenovanje. Rok prijav za na jesenovanje bo objavljen na naši spletni 
strani www.rdr.rutka.net in na obvestilih, ki jih otroci prejmejo na vodovih 
sestankih. 

 
PODPORNI ČLAN 
Če želite biti član Rodu dveh rek tudi vi, vas lepo vabimo, da postanete naš podporni član. 
Članarina znaša 25 €. S tem nam boste omogočili lažje programsko delo.  
 
V pričakovanju še enega odličnega taborniškega leta vas lepo pozdravlja, 

 
vodstvo Rodu dveh rek Medvode 


