
 

ČLANARINA 2020 

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 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. 

Ker bi želeli vodnikom in ostalim članom vodstva v večji meri omogočati nadgrajevanje znanja na 

področju dela z otroki, specialističnih veščin (prve pomoči, bivanja v naravi, orientacije in topografije), 

dela z rodovo opremo, zakonodaje itd., smo vam z letošnjim letom omogočili izbiro med tremi vrstami 

članarin. Upamo, da bomo na ta način v prihodnje pridobivali več sredstev za pogostejše izobraževanje 

vodstva – udeleženci tečajev in seminarjev se vedno vrnejo z večjo motivacijo za delo znotraj društva, 

kar se bo nedvomno poznalo tudi na kvaliteti izvajanja vodovih sestankov, akcij, jesenovanj in taborjenj 

v prihodnje. 

Vrste članarin in plačilo 

 

Članarina za leto 2020 znaša: 

- osnovna članarina: 

- priporočena članarina: 

- podporna članarina: 

40 € ali 

55 € ali 

70 €. 

Poravnate jo lahko na rodov račun 0201 3001 1903 465 (namen: ime in priimek otroka) ali osebno 

v Hiški (vsak ponedeljek med 20.15 in 20.30, koordinate: 46.130128, 14.409441). 
 

 

a. Plačilo do vključno 16. 12. 2019: 

Ne glede na poravnano članarino (osnovno, priporočeno ali podporno) so ugodnosti za vašega 

otroka enake (navedene spodaj). 

b. Plačilo po 16. 12. 2019: 

Če je članarina (osnovna, priporočena ali podporna) poravnana po navedenem datumu, otrok ni 

član Zveze tabornikov Slovenije in ni upravičen do popusta na tabornino. 

  



 

Ugodnosti otroka 

Kot član Rodu dveh rek ima vaš otrok številne ugodnosti: 

- članstvo v Zvezi tabornikov Slovenije, 

- 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 16. 12. 2019), 

- cenejše letno taborjenje z RDR, 

- udeležba na državnih taborniških akcijah, kjer lahko sodelujejo samo člani Zveze tabornikov 

Slovenije (ne velja ob plačilu članarine po 16. 12. 2019), 

- 20% popust v taborniški zadrugi, 

- 10% popust v trgovinah Iglu Šport po vsej Sloveniji (ne velja ob plačilu članarine po 16. 12. 

2019), 

- na taboru otrok prejme rutko, na željo pa tudi našitke osvojenih veščin, 

- NAGRADNA IGRA: Če članarino poravnate najpozneje do 21. 10. 2019, ste vključeni v nagradno 

žrebanje. Če bo izžreban vaš otrok, prejmete 30 % popusta na prispevek za Jesenovanje. Rok 

prijav na Jesenovanje bo objavljen v obvestilih, ki jih starši prejmejo preko spletne pošte. 

 

Podporni član 

Če želite prispevati k delovanju našega društva tudi vi, lahko s prispevkom 25 € postanete podporni 

član Rodu dveh rek. S tem niste deležni nobenih ugodnosti in obveznosti. 

 

V pričakovanju še enega odličnega taborniškega leta vas lepo pozdravljamo, 

 

vodstvo Rodu dveh rek Medvode 


