
ROK ZA PRIJAVO 
Rok za prijavo je 6. julij 2017, oz. do 
zapolnitve mest. Število mest na taboru je 
omejeno.  
Prijavnico lahko oddate svojemu mentorju 
oz. mentorici na šoli ali v pisarni 
posameznih PD, ki jim pripadate. 
Prispevek za tabor lahko plačate v 
enkratnem znesku ali v več obrokih. Prvi 
obrok (50€) je potrebno poravnati ob 
prijavi, preostanek pa najkasneje do odhoda 
na tabor. Zaželeno je plačilo preko nakazila 
na transakcijski račun (podatki so spodaj), 
možno pa je tudi plačilo z gotovino v 
posamezni društveni pisarni.   
 
 
 Podatki za plačilni nalog: 

Namen: tabor Jezersko 
Prejemnik: PD Šoštanj 
Naslov: Kajuhova cesta 15,  
              3325 Šoštanj 
Transakcijski račun:  
   SI56 0242 6001 5866 048 
Prejemnik: PD Velenje 
Naslov: Prešernova 22/d  
              3320 Velenje 
Transakcijski račun:  
   SI56 6100 0001 2265 609 
Sklic oz. referenca: 00 (datum plačila) 

 

 
 
KOLIKO? 
Cena tabora je 130 EUR. V ceno so 
vključeni stroški prevoza na tabor in nazaj, 
stroški bivanja, organizacije in vodenja. V 
primeru, da se na tabor prijavita dva ali več 
otrok iz iste družine, je cena zanje 110 
EUR.  
Obvezna je plačana članarina pri enem 
izmed planinskih društev. 
 
 
PRIPRAVA: 
Priporočljivo je, da se otroci pred odhodom 
na tabor udeležijo katerega izmed izletov v 
okviru akcije Lepi čeveljc (PD Velenje), ali 
krožkov na OŠ Šoštanj.  
 
 
 
EKIPA IN KONTAKTI: 
Za varnost, dobro počutje in zabavo otrok 
bo skrbela ekipa vodnikov in mladinskih 
voditeljev planinskih društev Velenje in 
Šoštanj. 
Dodatne informacije na telefonski številki 
051 265 454 (Monika Tajnik) ali na E-mail 
tajnik.mmonika@gmail.com. 
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PRIJAVNICA na tabor 
JEZERSKO 2017 
 
Ime in priimek: 
                                                         d 
Ulica in hišna številka: 
                                                         d                                                  
Poštna številka in kraj: 
                                                         d 
Datum rojstva: 
                                                         d 
Telefon staršev: 
                                                         d 
Osnovna  šola ter razred: 
                                                         d 
Št. zdravstvene izkaznice: 
                                                         d 
E-mail staršev ali skrbnikov: 
                                                         d 
Podpis staršev ali skrbnikov: 
                                                         d 
Morebitne zdravstvene in druge 
posebnosti:  
                                                         d 
Št. majice: 
                                                         d 
 

KDAJ IN ZA KOGA? 
Tabor je namenjen osnovnošolcem od 1. do 
9. razreda in bo potekal od 12. avgusta do 
19. avgusta 2017. 
 
 
KJE? 
Letos bomo taborili blizu Planšarskega 
jezera na Zgornjem Jezerskem. Jezersko je 
zelena dolina, ograjena s Kamniško-
Savinjskimi Alpami na vzhodu in z državno 
mejo z Avstrijo na severu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KAJ?  
Kot vsako leto, bomo tudi letos počeli 
veliko zanimivih stvari: sprehodili se bomo 
po okoliških gorah in planinah, imeli 
orientacijsko tekmo, nočni pohod…  
V tednu dni bomo skušali obiskati vsaj tri 
gorske cilje, za starejše pa bomo morda 
pripravili tudi dvodnevno turo, tako da bi 
prespali v planinski koči ali bivakirali na 
prostem.  
Poleg vsega naštetega se bomo naučili še kaj 
novega iz gorniških vsebin (orientacija, 
varna hoja v gore, vreme in prehrana v 
gorah, gorniška oprema) se družili in peli ob 
ognju ter se zabavali ob družabnih igrah in 
ustvarjali. 
 
OPREMA: 
Vsak udeleženec potrebuje uhojeno 
gorniško obutev s čvrstim podplatom, 
nahrbtnik in primerno obleko (tudi kapo in 
rokavice), spalno vrečo, toaletni pribor, 
kopalke, žepno svetilko, čutaro za pijačo ter 
podlogo za spanje. Spisek celotne potrebne 
opreme bodo vsi prijavljeni dobili naknadno 
po pošti. Prenosni telefoni na taboru NISO 
dovoljeni (za nujne primere jih bo imelo 
vodstvo). 


