
 
Razpis za Mladinski gorniški tabor Pokljuka 2013 

6. - 13. 7. 
 
 

Leto je naokrog, kmalu bodo tukaj poletne počitnice, čas, ko si vsakdo želi norih dogodivščin. Letos pri 
mladinskem odseku PD Snežnik že trinajsto leto zapored pripravljamo poletni Mladinski gorniški 
tabor. Tabor je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem, ki jih veseli življenje v naravi, hoja v hribe 
in spoznavanje novih ljudi. Življenje, ki ga tabor prinaša in uči, je zabavno, nenavadno in polno 
dogodivščin, ki jih deliš z novimi prijatelji. Svoj dom bomo zamenjal za platneno streho, računalnik pa 
za petje in zabavo ob tabornem ognju. 
 
Tokratni tabor bo na Pokljuki. Taborili bomo v osrčju Triglavskega narodnega parka, med mogočnimi 
pokljuškimi gozdovi, ki jim z višine kraljuje Triglav. Tabor bo potekal od 6. do 13. julija. Za prevoz na 
taborni prostor in iz njega bo poskrbljeno. 
 
Spali bomo v šotorih, hodili na izlete in ture.  Vodniki vas bomo seznanili z varno gorniško opremo, 
prehrano in vremenom v gorah, vozli in njihovo uporabo, nudenjem prve pomoči v gorah ter z 
družabnimi igrami v naravi. Spoznali bomo naravne in kulturne znamenitosti idiličnega okolja, ki nas 
bo gostilo. V okolici tabornega prostora bomo izvedli orientacijski pohod in nočni pohod z 
bivakiranjem. Poizkusili se bomo tudi v plezanju. Večere bomo preživeli ob tabornem ognju s kitaro v 
naročju ob prepevanju pesmi. Utrjevali bomo stare in tkali nove prijateljske vezi. Spremenili se bomo 
v pisatelje, pesnike, slikarje, risarje, karikaturiste … Izbrane umetnine pa bomo objavili v tabornem 
glasilu, ki nas bo spominjalo na skupaj preživete dni.  

Cena osemdnevnega taborjenja znaša  140€ 
 

V ceno prispevka za tabor je vključen prevoz, vodenje, prehrana, ter stroški, ki so povezani s pripravo 
in izvedbo tabora. Starši, ki bodo prijavili dva ali več otrok bodo deležni družinskega popusta: prvi 
udeleženec plača polno ceno, vsi naslednji pa 20€ manj. 
 

Rok prijave je 15. 6. 2013. Na tabor bomo sprejeli prvih 40 prijavljenih. 
 

Tisti, ki se boste prijavili na tabor (oddali prijavnico in plačali akontacijo) boste povabljeni na sestanek, 
na katerem boste dobili podrobnejše informacije o potrebni opremi, odhodu in prihodu. 
 
Izpolnjeno prijavnico oddajte mentorju planinske skupine na šoli ali pa jo pošljite po pošti na naslov: 
PD Snežnik, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica.  
 
Prispevek za tabor lahko plačate v enem ali dveh obrokih. Prvi obrok (polovico) plačate ob prijavi, 
drugi obrok pa morate poravnati najkasneje do 1. 7. 2013. 
Tabornino lahko plačate v gotovini v društveni pisarni na Jurčičevi 1 v Ilirski Bistrici ali z nakazilom na 
transakcijski račun.  
 

Na plačilnem nalogu izpolnite: 
Ime in Priimek udeleženca 
Prejemnik: Planinsko društvo Snežnik Ilirska Bistrica 
Naslov: Jurčičeva 1 
TRR: 10100 – 0032354733 Banka Koper 
Sklic: (00) 2010 012 
 
 
 
Več informacij dobite: 
- pri mentorici planinske skupine na šoli 
- na medmrežju: http://www.pdsneznik.si/ 
- pri vodji tabora Andreju Baroviču (GSM:  041 234 373) 
- po e-pošti: andrej.barovic@gmail.com 
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 Informacije o Mladinskem gorniškem taboru Pokljuka 2013 
6. - 13. 7. 

 
 

Tudi letos pri PD Snežnik v poletnem času pripravljamo mladinski gorniški tabor, ki predstavlja 
vrhunec mladinskega planinskega leta. Tokrat se bomo že trinajstič zapored soočali z izzivi narave, 
osvajali čudovite vrhove in hkrati preživljali najlepše trenutke poletja. Življenje, ki ga tabor prinaša in 
uči, je zdravo in primerno za prav vsakega otroka in mladostnika, saj ga odvrača od poplav 
vsakodnevnih razvad, krepi samostojnost in sposobnost sobivanja z ostalimi.  
 

Na taboru imamo ustaljene dolžnosti in pravila obnašanja, ki jih postavlja vodstvo akcije predvsem 
zaradi varne izvedbe tabora. Kljub premišljenemu načinu izvajanja programa in ukrepom, ki 
zmanjšujejo možnosti nesreč, se morate zavedati, da v okviru tabora izvajamo tudi aktivnosti, kjer so 
možne nezgode. Za varnost udeležencev in njihovo dobro počutje skrbijo registrirani vodniki PZS in 
mentorice. Otroci bodo razdeljeni v skupine, glede na starost in izkušenost. Vsako skupino bo vodilo 
predpisano število vodnikov in mentorjev. Za zdravje udeležencev bo skrbel zdravstveni delavec. 
Naprošamo vas, da na prijavnico zapišete  morebitne zdravstvene težave vašega otroka, saj boste s 
tem omogočili varnejše bivanje otroka na taboru in lažje delo vodnikom. 
 

Vodstvo si pridružuje pravico, da udeleženca, ki ne upošteva pravil ter s tem ogroža zdravje in varnost 
sebi ter drugim, pošlje domov na stroške staršev.  
PD Snežnik ne more prevzeti odgovornosti za nezgode, ki so se zgodile zaradi neupoštevanja navodil 
vodstva. 
 
- Organizator, PD Snežnik Ilirska Bistrica, si pridružuje pravico do odpovedi tabora, spremembe termina, 
skrajšanja časa ali spremembe programa taborjenja, če bi pred ali med taborjenjem nastopile izredne okoliššine, 
ki jih ni bilo moč predvideti ali se jim izogniti in ali bi lahko ogrozile varnost udeležencev.  
- Starši oziroma skrbniki udeleženca s podpisom prijavnice potrdijo, da so seznanjeni z možnimi nevarnostmi, ki se 
lahko zgodijo na taboru med izvajanjem programa in bivanjem v taboru.  
- S podpisom istočasno potrdijo, da se bo njihov otrok na taborjenju obnašal v skladu z navodili vodstva tabora.  
- Polnoletni udeleženci se tabora udeležujejo na lastno odgovornost in podpišejo izjavo sami. S podpisom 
istočasno potrdijo, da se bodo na taborjenju obnašali v skladu z navodili vodstva. 
- Udeleženci imajo pravico do odpovedi taborjenja. V primeru, da udeleženec odpove udeležbo na planinskem 
taboru, ima PD Snežnik pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi taborjenja. Če udeleženec odpove udeležbo, 
je dolžan PD Snežnik povrniti administrativne stroške ter stroške organizacije v višini 70€. 

 
Podroben seznam opreme bodo dobili vsi prijavljeni pred odhodom na tabor. Za začetek naj omenimo 
le to, da mora vsak udeleženec imeti poleg planinske in športne opreme še spalno vrečo in ležalno 
podlogo, nahrbtnik ter gorniško obutev, ki sega čez gleženj, s čvrstim podplatom.  
 

Cena osemdnevnega taborjenja znaša  140€ 
 

V ceno prispevka za tabor je vključen prevoz, vodenje, prehrana, ter stroški, ki so povezani s pripravo 
in izvedbo tabora. Starši, ki bodo prijavili dva ali več otrok bodo deležni družinskega popusta: prvi 
udeleženec plača polno ceno, vsi naslednji pa 20€ manj. 
 

Tisti, ki se boste prijavili na tabor (oddali prijavnico in plačali akontacijo) boste povabljeni na sestanek, 
na katerem boste dobili podrobnejše informacije o potrebni opremi, odhodu in prihodu. 
 
Več informacij dobite: 
- pri mentorici planinske skupine na šoli 
- na medmrežju: http://www.pdsneznik.si/ 
- pri vodji tabora Andreju Baroviču (GSM:  041 234 373) 
- po e-pošti: andrej.barovic@gmail.com 
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Podatki udeleženca/udeleženke. 
VSA POLJA SO OBVEZNA! 

 
 
IME IN PRIIMEK:          M Ž 
 

DATUM ROJSTVA:             .           . 
 

ULICA:        HIŠNA ŠTEVILKA: 
 

KRAJ:        POŠTNA ŠTEVILKA: 
 

GSM STARŠEV ALI SKRBNIKOV: 
 

E-MAIL NASLOV: 
 

ŠOLA IN RAZRED: 
 

ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI: 
 

Navedite vse kar bi morali vedeti o zdravstvenem stanju udeleženca/-.‐ke; še posebej alergije, terapije in posebne 
ukrepe v primeru težav. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spodaj podpisani(-a), __________________________________ soglašam, da se moj otrok udeleži 
Mladinskega gorniškega tabora Pokljuka 2013. Ravno tako soglašam, da se udeleži izvajanja tabornih 
aktivnosti, ki so predvidene po programu taborjenja. Strinjam se s pogoji in pravicami organizatorja, ki 
so navedene v besedilih Informacije o Mladinskem gorniškem taboru Pokljuka 2013 in Razpis za 
Mladinski gorniški tabor v Pokljuka 2013 ter  dovoljujem fotografiranje mojega otroka na taborjenju in 
objavo fotografij na spletni strani PD Snežnik Ilirska Bistrica, v glasilu planinskega tabora in v tiskanih 
medijih.  Dovoljujem uporabo, hrambo in obdelavo osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varstvu 
osebnih podatkov (ZVOP – 1).  
 
 
 
Kraj in datum:       Podpis staršev ali skrbnikov: 
       
        _________________________ 
 


