
Mladinski odsek Planinskega društva Zabukovica in Osnovna šola Griže, 3302 
Griže, vabita vse mlade planinke-ce na jubilejni,  

XXXV. tabor mladih planincev  «PODPECA 2018«. 
Petintrideset let je za nekatere dolga doba, za nas organizatorje taborov mladih 
planincev pa je še kako svež spomin na leto 1983, ko smo se prvič podali v 
tabor mladih planincev v Logarsko dolino. Kar nekaj let smo bili poleti v Logarski 
dolini, nato pa smo mlade popeljali v Zadnjico, Tamar, Zg. Jezersko, Kamniško 
Bistrico, Pokljuko, Medvodje, Koprivno, Završnico, Dovje, Lokve, Bistro, 
Podvolovljek in še kam. Po predlanskem Dovju in lanskem Zg. Jezerskem smo se 
letos odločili, da se podamo ponovno po desetih letih na Koroško in sicer v 
Podpeco. Taborni prostor Mitnek v Podpeci je zelo primeren za postavitev 
tabora, saj je teren travnat- pozimi tu gradijo poznane snežne gradove. 
Obiskali bomo planinski dom pod Peco, se povzpeli na vrh Pece, si ogledali 
votlino  kralja Matjaža, povzpeli se bomo na Uršljo goro, obiskali Kočo na 
Pikovem,…. Preizkusili se bomo v naravni plezalni steni in na orientacijskem 
tekmovanju ter se okopali v bazenu na Ravnah na Koroškem. Ogledali si bomo 
tudi muzej rudnika svinca in cinka v Mežici. 
Pod platneno streho bomo v dneh od sobote, 07.julija do vključno 14. julija 
2018 preživeli prijetne trenutke v medsebojnem druženju, srečali bomo nove 
prijatelje ter se spoznavali s planinskimi veščinami. V taboru mladih planincev 
ne bo manjkalo športnih in družabnih iger, zabave, večerov ob tabornem ognju 
in še in še…..Tabor mladih planincev je namenjen vsem mladim planincem od  
zaključenega tretjega razreda OŠ naprej. 
Cena celotne oskrbe, prevozov, zavarovanja, spominske majice, stroškov v 
planinskih kočah in ostalih stroškov organizacije znaša 115 € za mladega 
planinca, del stroškov bo pokrilo matično planinsko društvo. V primeru 
udeležbe več mladih planincev iz iste družine se prvemu obračuna polna cena, 
vsem naslednjim pa po 95 evrov. Takoj po prijavi je potrebno nakazati 40 €, 
razliko pa v dveh  obrokih do 29. junija 2018 izključno na TTR-PD Zabukovica, 
Migojnice 6, 3302 Griže: SI 560510 0801 5100 079, sklic SI00 35-2018 BIC 
banke ABANSI2X. Udeleženci tabora bomo 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 in mentorje PZS. 
Informacije, prijave : 
-mentorici, mentor plan. krožkov na OŠ Griže: Darja Baloh, Brigita Krajnc, Sašo 
Kač 
-tajnik PD Zabukovica, PLV: Cveto Jančič,  041-740-753 
-org. vodja tabora, PLV: Bogomil Polavder- Milan,  041-688-055 
 



Število udeležencev je omejeno, zato pohitite s prijavami. Zadnji rok za 
prijave je 08. junij 2018 oz. do zasedbe prostih mest. Vsak udeleženec mora 
pred pričetkom tabora prinesti potrdilo od staršev, da je psihično in fizično 
sposoben hoje v sredogorje. Obrazec in seznam potrebne opreme boste dobili 
ob prijavi. Priporočamo, da pri nabavi nove opreme koristite popust, ki ga 
omogoča plačana članarina PZS  (Alpina, Iglu sport, Intersport, Hervis, Dumo,….; 
pred nakupom preverite popust). 
 
Lep planinski pozdrav in nasvidenje na XXXV. taboru mladih planincev 
»PODPECA 2018«! 
 
Griže, 07. maj 2018                                            za izvedbo: Bogomil Polavder-Milan 
 
 
 
  
Odreži:_____________________________________________________________________ 
 
Prijavnica: 
  
Spodaj podpisani-a prijavljam svojega mladega planinca-ko___________________________ 
 
rojen-a________________, naslov_______________________________________________ 
 
kontaktni telefoni_____________________________________________________________ 
 
elektronski naslov_____________________________________________________________ 
  
v XXXV. tabor mladih planincev »PODPECA 2018«.      
 
Podpis staršev, skrbnikov:______________________________________________________ 
 
Udeleženec nosi majico velikosti: 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16; S, M, L, XL, XXL (ustrezno 
obkroži). S podpisom potrjujem tudi, da se fotografije udeleženca tabora mladih planincev 
lahko uporabijo pri izdelavi poročila o taboru, biltena, pri pripravi materiala za naslednji 
tabor in javni predstavitvi dejavnosti. 


