
 

 

 

 

RAZPIS PLANINSKEGA TABORA 

Planinci iz PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Vransko in PD Poljčane bomo letos že enaindvajsetič organizirali 

skupen planinski tabor. 

KJE IN KDAJ? 

Tabor bo v letošnjem letu postavljen blizu vasi Dovje, pod vrhovi Karavank (Kepa, Baba), proti jugu pa nam 

bo postregel z lepim pogledom na najvišje vrhove Julijskih Alp (Triglav, Rjavina ...). 

Naša izmena tabora mladih planincev bo od 9. julija do 16. julija 2022. Tabor je namenjen otrokom od 

petega do devetega razreda osnovne šole in se ga lahko udeležijo vsi, ki so člani PD in so opravili predvidene 

pohode s planinskim društvom ali planinskim krožkom v osnovni šoli. 

KAJ BOMO DELALI? 

Težavnost in dolžina pohodov bo organizirana glede na sposobnosti udeležencev. Na voljo bodo lažji, krajši 

in tudi malce težji, daljši pohodi, za vodstvo na pohodih pa bodo skrbeli vodniki PZS. 

Da nam ne bo dolgčas, bomo poskrbeli za vrsto družabnih iger: skriti prijatelj, lov na skriti zaklad, kviz, 

poroke, himno tabora, krst in druge. Tako kot vsako leto, bomo imeli tudi športne igre v odbojki, nogometu, 

in hoji s hoduljami, prav tako pa se naučimo kakšno novo igro ali pesem. Zvečer pred spanjem bomo 

posedeli od tabornem ognju in kovali načrte za prihodnji dan.  

V taboru bomo pisali zgodbe, misli, pesmice, ankete, risali prispevke, ki jih bomo strnili v taborno glasilo.  

NAMESTITEV IN POTREBNA OPREMA 

Udeleženci bodo nameščeni v velikih šotorih (približno 20 udeležencev). Poskrbljeno bo za vso potrebno 

infrastrukturo potrebno za enotedensko bivanje (kuhinja, jedilnica, WC, umivalnica,… ). Vsak udeleženec 

mora imeti s seboj spalno vrečo, podlogo za spanje, svetilko, primerna oblačila, dokumente in opremo za 

izlete (planinske čevlje, nahrbtnik, vetrovko, tudi kapo in rokavice ter čutaro ali plastenko za pijačo …).  

Spisek vse opreme bo objavljen na spletni strani, prav tako ga bodo udeleženci prejeli ob prijavi. 

UTRINKI S PRETEKLIH TABOROV 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CENA 

Cena osemdnevnega bivanja s prevozom, hrano, namestitvijo, vstopninami, spominsko majico ter ostalimi 

stroški so 130 €,  za drugega udeleženca v družini pa znašajo 110 €. 

Plačilo poravnate najpozneje do 17. junija 2022 na TRR PD »Dobrovlje« Braslovče, odprt pri NKBM: SI56 

0400 1004 8737 736, z namenom: »Dovje, ime in priimek otroka«, na primer: »Dovje, Tadej Pogačar«. 

Rok za prijave je 20. maj 2022! 

KONTAKT IN PRIJAVE 

Prijave se zbirajo: 

 PD »Dobrovlje« Braslovče: na društeni mail pddobrovljebraslovce@pzs.si, 

 PD Poljčane: Ana SKLEDAR na mail ana.skledar00@gmail.com,  

 PD Vransko: Jure MARKO na mail jure.marci@gmail.com.  

Za vse informacije o taboru se lahko obrnete na vodjo tabora, predsednike vaših društev, mentorice na 

šolah ali na kontakt, na katerega se prijavite. 

 

Vodja tabora: Jure MARKO 

 

======================================================================================= 

PRIJAVNICA 

 

Ime in priimek: 
 
……………………………………………………………………….…………… 
Naslov: 
 
……………………………………………………………………….…………… 
Datum rojstva: 
 
……………………………………………………………………….…………… 
TEL. ali GSM staršev: 
 
……………………………………………………………………….…………… 
 
Morebitne zdravstvene, prehrambene ali kakšne druge 
težave vašega otroka: 
 
 

S podpisom jamčim za pravilnost napisanih podatkov 
in pravočasno poravnavo finančnih obveznosti. 
Napisane podatke bo vodstvo tabora uporabljalo v 
skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.  
 
S podpisom dajem soglasje za posredovanje osebnih 
podatkov otroka (ime in priimek, letnica rojstva) za 
potrebe razpisa za sofinanciranje s strani Mladinske 
komisije PZS. 
 
S podpisom starši potrjujemo, da je udeleženec 
zdravstveno (nima kronične bolezni, poškodbe ali 
podobno) in fizično (hoja 5–8 ur dnevno do višine 
2500 m) sposoben za udeležbo na planinskem taboru. 
Fotografije nastale na taboru bodo uporabljene 
izključno za predstavitev tabora na internetu in 
uporabljene za izdelavo glasila po zaključku tabora 
ter promocijskega gradiva za naslednji tabor. 

 
 

 

 

Podpis staršev: …………………………………………………………… 
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