
 

                     PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA 
                       -mladinski odsek in OŠ GRIŽE 
 
 
vabita  mlade planinke in planince v žeXXXIV. tabor mladih planincev »ZG. JEZERSKO 
2017«, ki bo letostrajal od sobote,01.julija do vključno sobote, 08.julija 2017. V tabore 

mladih planincev hodimo že dolga leta in še nikoli se nismo domov vrnili brez polnega 
rukzaka nepozabnih dogodivščin in lepih spominov. Dostikrat pa se zgodi, da nekatere mlade 
planinsko navdušene kar težko zvlečemo iz tabora nazaj domov;naj bo tako tudi tokrat. 
 
Letos bomo taborili ob Planšarskem jezeru na Zgornjem Jezerskem. Iz tabora se bomo v 
različnih starostnih skupinah podali po zmožnostih mladih planincev na različne planinske 
ture. Izbirali bomo lahko med: dolina Kokre, Žmitkov Špic, Jenkova planina, izvir Ankove 
slatine, Češka koča, Virnikov Grintavec, Stegovnik, Ledine, Vratca, Goli vrh, Kozji vrh, Jezerski 
vrh,……Kraj je idealno izhodišče za potepanja po Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah. 
Pod platneno streho bomo v osmih dneh preživeli prijetne trenutke v medsebojnem 
druženju, srečali bomo nove prijatelje, se učili planinskih veščin, ..V taboru ne bo manjkalo 
športnih in družabnih iger, zabave, tradicionalnega kopanja v bazenu, večerov ob tabornem 
ognju in še in še. Tabor je namenjen vsem mladim planincem od zaključenega tretjega 
razreda OŠ naprej. 
 
Cena celotne oskrbe, prevozov, spominske majice,osnovnih stroškov v planinskih kočah itd. 
znaša 115 evrov na udeleženca, del stroškov bo pokrilo matično planinsko društvo. V 
primeru udeležbe več mladih planincev iz iste družine plača prvi polno ceno, vsi naslednji pa 
po 95 evrov. Takoj po prijavi  je potrebno nakazati 30 evrov akontacije, razliko pa v dveh 
obrokih do 16.junija 2017 izključno na TRR-PD Zabukovica, Migojnice 6, 3302 Griže: 
SI56 0510 0801 5100 079, sklic SI00 34-2017 BIC banke ABANSI2X. Udeleženci tabora bodo 
poleg zavarovanja v okviru plačane članarine PZS še posebej nezgodno zavarovani. Vodstvo 
tabora se obvezuje, da bo poskrbelo za varnost udeležencev po pravilniku za vodnike PZS. 
 
Prijave sprejemajo: 
-mentorici/mentor na OŠ Griže: Darja Baloh, Brigita Krajnc, Sašo Kač 
-tajnik PD Zabukovica, PLV: Cveto Jančič, 041-740-753, jancic.ecco@siol.net 
-organizacijski vodja, PLV: Bogomil Polavder- Milan,milan.polavder@gmail.com 

Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. Zadnji rok za prijavo je 31. maj 
2017 oz. do zasedbe prostih mest.Vsak udeleženec mora pred pričetkom tabora prinesti 
potrdilo staršev-skrbnikov, da je psihično in fizično sposoben udeležbe v taboru terhoje v 
sredogorju/visokogorju do višine 2000/2500mnm. Obrazec in seznam potrebne opreme 
boste dobili ob vplačilu prvega obroka. Priporočamo, da pri eventuelni nabavi nove opreme 
koristite popuste, ki jih omogoča plačana članarina PZS (Alpina, Iglusport, Intersport, 
Hervis,Promontana, Anapurna,…). 
Lep planinski pozdrav in nasvidenje v XXXIV.taboru mladih planincev »ZG. JEZERSKO 2017«. 
 
Griže, 23. april 2017                                                                 org. vodja: Bogomil Polavder- Milan 
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PRIJAVA mladega planinca/ ke v XXXIV. tabor mladih planincev  »ZG. JEZERSKO 2017« 
 
Spodaj podpisani/a prijavljam  mladega planinca/ ko_________________________________ 
 
rojen/a_________________,naslov_______________________________________________ 
 
kontaktnitelefoni_____________________________________________________________ 
 
el.naslovi____________________________________________________________________ 
 
v XXXIV.tabor mladih planincev «Zg. Jezersko 2017«. 
 
Udeleženec nosi majico velikosti:6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16;  S, M, L, XL, XXL (ustrezno 
obkroži). S podpisom potrjujem, da se fotografije udeleženca tabora lahko uporabijo pri 
izdelavi poročila o taboru, biltena,pri pripravi materiala za naslednji tabor in javni 
predstavitvi dejavnosti. 
 
ODDAJTE najkasneje do 31. maja 2017!   podpis staršev-skrbnikov:____________________ 
 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

                     POTRDILO ZA TABOR MLADIH PLANINCEV »ZG. JEZERSKO 2017« 
Ime in priimek mladega planinca:…………………………………………………………………       
Naslov:………………………………………………………………………………………………………… 
Datum rojstva:……………………………………………………………………………………………… 
Telefon-GSM staršev ali skrbnikov: ……………………………………………………………… 
Morebitne prehrambene, zdravstvene ali kakšne druge težave vašega otroka 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..................... 
 
S podpisom jamčimo 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 starši ali skrbniki potrjujemo,da je mladi planinec 
zdravstveno (nima kronične bolezni, poškodb ali podobno) in fizično (hoja 5-7 ur dnevno) 
sposoben za udeležbo na taboru mladih planincev. 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 ali skrbnikov: ……………………………………        datum: ……………………………………  
 
  

 


