
VPISNI LIST 2013/2014 

 
Podatki o članu:  

Ime in priimek (taborniško ime): 

 
Naslov: Pošta: 

  
Telefon (starši): Rojstni datum: Rojstni kraj: 

  
E-mail (starši): Vod in vodnik: 

    

   Podpis staršev:  
 
✂-------------------- ✂-------------------- ✂--------------------✂--------------------✂----------- 
Podatki o vodniku (izpolni vodnik) 

Ime in priimek (taborniško ime): 

 
Telefon in e-mail: 

 

DRAGI TABORNIKI IN TABORNICE, DRAGI STARŠI! 
S tem vpisnim listom boste postali član Društva tabornikov Rod Stražnih Ognjev. Podatke bomo 
uporabili za prijavo članov na Zvezo tabornikov Slovenije in za občasno obveščanje o akcijah in 
drugem dogajanju v rodu. 

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE VPISNEGA LISTA:  
Izpolnite zgornji del vpisnega lista, ga odrežite po za to namenjenih črtah in ga skupaj s članarino prinesite 
svojemu vodniku na vodov sestanek. Spodnji del obdržite, saj vsebuje informacije o vodniku, članarini in vodstvu 
rodu. Vodnik vam bo v najkrajšem možnem času prinesel potrdilo o plačilu članarine. 

ČLANARINA:  
Članarina za taborniško leto 2013/2014 znaša 40 eur, vključuje pa stroške za delo rodu (rodovi prostori, 
oprema, taborniške akcije, administrativni stroški, zavarovanje...), članarino v Zvezi tabornikov Slovenije, 
naročnino na mesečno glasilo Tabor in popust v trgovini Iglu Šport. Za morebitne druge ugodnosti se še 
dogovarjamo. Članarino prinesete svojemu vodniku na vodov sestanek ali jo nakažite na naš TRR (v tem primeru 
prinesite vodniku na sestanek potrdilo o plačilu).  
Članarina mora biti poravnana do 10. decembra 2013! Po tem datumu bo članarina višja za povečan odvod 
na Zvezo tabornikov Slovenije (za 5 eur). 

PODATKI ZA PLAČILO PREK TRR (tudi za plačilo akcij):  
Namen plačila: plačilo članarine + član 
Društvo tabornikov Rod Stražnih Ognjev 
Tomšičeva 34, 4000 Kranj 
Št. tekočega računa: SI56-02068-0012067222 
 

Polje sklic oz. referenco pustite prazno! Ne pozabite, 
da tudi če plačujete prek e-bančnega poslovanja, je 
izpolnjen vpisni list potrebno oddati vodniku, da vas 
lahko prijavimo na ZTS!

KONTAKT: 
Uradne ure: vsak ponedeljek od 19h do 20h na Tomšičevi 34 v Kranju 
Kontaktna oseba: starešina Jure Papler 040 438 199, načelnica Tjaša Muravec 040 979 581 
Internetna stran: http://rso.rutka.net e-mail: strazni.ognji@gmail.com 

LEPO VAS POZDRAVLJA VODSTVO RSO



 


