
ROK ZA PRIJAVO 

 

Rok za prijavo je 30. maj 2019. 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 do 

10. junija 2019.  

 

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 predvidoma 70 €, 

odvisno od števila prijav.  

O končni ceni tabora boste obveščeni 

naknadno, ko bodo zbrane vse prijave. 

 

V ceno so vključeni: 

Stroški prevoza, prenočevanje v vojašnici 

s polnim penzionom, 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@guest.arnes.si 

 

 

P L A N I N S K I  

T A B O R  

za osnovnošolce 

2019 

 

 

 

28. 6. – 30. 6. 2019 

 

 

 

 

 



PRIJAVNICA NA TABOR  
 

Ime in priimek: 

______________________________________  

Naslov (ulica, hišna številka, pošta, kraj): 

______________________________________  

Datum in kraj rojstva:  

______________________________________  

Telefon (doma, GSM staršev): 

______________________________________  

Osnovna šola, razred:  

______________________________________  

Št. zdravstvene izkaznice: 

______________________________________  

E-mail staršev:  

______________________________________  

Zdravstvene težave in zdravila:  

______________________________________  

Kraj in datum: 

______________________________________ 

Podpis staršev oz. skrbnikov:  

______________________________________  
 

S podpisom mojega otroka prijavljam na 

planinski tabor, ki bo potekal med 28. in 30. 6. 

2019 na Pokljuki in soglašam z objavo fotografij 

otroka v javnih medijih za potrebe PD Sežana. 

ROK za prijave je petek, 30. 5. 2019, ŠTEVILO 
MEST JE OMEJENO!  

V primeru odjave brez opravičljivega razloga po 

tem roku, je potrebno plačati polno ceno tabora. 

 

KDAJ IN ZA KOGA? 

 

Tabor je namenjen osnovnošolcem od 2. 

do 9. razreda in bo potekal od 28. do 30. 

junija 2019. Udeležijo se ga lahko tudi 

dijaki. 

 

KAM? 

 

V zgodnjih petkovih urah se bomo z 

vlakom iz Dutovelj odpravili v Bohinjsko 

Bistrico, nato pa se z avtobusom pripeljali 

do izhodišča na Rudnem polju na Pokljuki. 

Po nastanitvi in kosilu v vojašnici se bomo 

odpravili na Viševnik. Po večerji bodo 

sledile družabne igre in nočni pohod.  

 

V soboto se bomo po zajtrku podali na 

celodnevni pohod na Deblo peč, kosilo 

bomo vzeli s sabo. Po večerji bo sledila 

orientacija in zabavni večer.  

 

V nedeljo bomo krenili proti planini 

Zajamniki in s tem pohodom zaključili 

tridnevni tabor. 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 in 

podrobnejše podatke o odhodu in 

programu 

bodo vsi prijavljeni dobili naknadno 

po e-pošti. 

 


