
ROK ZA PRIJAVO 

 

Rok za prijavo je 20. junij 2018. Prijavnico 

oddate mentorici na šoli ali jo pošljete na 

PD Sežana, Srebrničeva 1, 6210 Sežana. 

Prispevek za tabor lahko poravnate v 

enkratnem znesku ali v več obrokih. 

Znesek je potrebno v celoti poravnati 

najkasneje teden dni pred odhodom na 

tabor.  

 

Plačilo lahko izvedete preko nakazila na 

transakcijski račun (podatki spodaj). 

 

 

Podatki za plačilni nalog:  
 

Ime in priimek udeleženca 

Namen plačila: Mladinski tabor PD 

Sežana 

Prejemnik: PD Sežana 

Naslov: Srebrničeva 1, 6210 Sežana 

TRR: SI56 1010 0003 5729 363 

Sklic oz. referenca: (00) datum plačila 

 

 

 

CENA 

Cena tabora bo med 70 in 80 €, 

odvisno od števila prijav.  

O končni ceni tabora boste obveščeni 

naknadno, ko bodo zbrane vse prijave. 

 

V ceno so vključeni:  

Stroški prevoza na tabor in nazaj (vlak), 

prenočevanje v planinski koči s 

polpenzionom ter dodatnim obrokom 

zadnji dan, organizacija in vodenje.  

Obvezna je plačana članarina pri enem 

izmed planinskih društev. 

PRIPRAVA 

Priporočljivo je, da se otroci pred 

odhodom na tabor udeležijo katerega 

izmed izletov, ki so organizirani v okviru 

PD Sežana.  

EKIPA 

Za varnost, dobro počutje in zabavo otrok 

bo skrbela ekipa vodnikov in mentoric PD 

Sežana.  

Dodatne informacije:  

Nina Intihar: 031 660 762, nina.intihar@gmail.com 

 

 

P L A N I N S K I  

T A B O R  

za osnovnošolce 

2018 

 

 

 

24. 8. – 26. 8. 2018 

 

 



PRIJAVNICA NA TABOR  
 

Ime in priimek: 

____________________________________ 

Ulica in hišna številka: 

____________________________________ 

Poštna številka in kraj:  

____________________________________ 

Datum rojstva:  

____________________________________ 

Telefon (doma, GSM staršev) 

____________________________________ 

Osnovna šola, razred:  

____________________________________ 

Št. zdravstvene izkaznice: 

____________________________________ 

E-mail staršev:  

____________________________________ 

Morebitne zdravstvene in druge posebnosti:  

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

Podpis staršev oz. skrbnikov:  

__________________________________ 

 

S podpisom dovoljujemo, da se fotografije s 
tabora objavijo na spletni strani društva. 
 

KDAJ IN ZA KOGA? 

 

Tabor je namenjen osnovnošolcem od 2. 

do 9. razreda in bo potekal od 24. avgusta 

do 26. avgusta 2018. Udeležijo se ga 

lahko tudi dijaki. 

 

KAM? 

 

V zgodnjih petkovih urah se bomo z 

vlakom iz Dutovelj odpravili v Bohinjsko 

Bistrico, nato pa z avtobusom pripeljali do 

izhodišča na Rudnem polju na Pokljuki.  

Od tam bomo nadaljevali pod Toscem in 

Vernarjem do Vodnikovega doma na 

Velem polju, kjer se bomo okrepčali in 

prenočili.  

 

V soboto se bomo iz Velske doline 

povzpeli do sedla Hribarice ter se spustili v 

dolino Triglavskih jezer. V koči pri 

Triglavskih jezerih se bomo okrepčali ter 

prenočili.  

 

Zadnji dan bomo krenili proti Komni, se 

tam okrepčali in sestopili do Koče pri 

Savici. Tam bomo zaključili tridnevno 

krožno turo v osrčju Triglavskega 

narodnega parka.  

Z avtobusom in vlakom se bomo v 

večernih urah vrnili v Dutovlje.  

 

OPREMA 

 

Vsak udeleženec potrebuje uhojeno 

gorniško obutev s čvrstim podplatom, 

nahrbtnik in primerno obleko, spalno vrečo 

(notranjo spalno vrečo ali rjuho), toaletni 

pribor, čutaro za pijačo.  

 

Spisek celotne potrebne opreme  

bodo vsi prijavljeni naknadno dobili  

po e-pošti. 

 


