
Soglasje  

 
Spodaj podpisani(-a), ____________________  
soglašam, da se moj otrok udeleži Mladinskega 
planinskega tabora Koprivna 2015. 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 na prijavnici ter 
dovoljujem fotografiranje mojega otroka na 
taborjenju in objavo fotografij na spletni strani 
PD Maks Meško Ormož, 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:  

 

 

 
Pogoji in pravice PD Maks Meško  

Organizator, PD Maks Meško Ormož, si pridružuje pravico do 

odpovedi tabora, spremembe termina, skrajšanja časa ali 

spremembe programa taborjenja, če bi pred ali med taborjenjem 

nastopile izredne okoliščine, ki jih ni bilo moč predvideti ali se jim 

izogniti in ali bi lahko ogrozile varnost udeležencev.  

Starši oziroma skrbniki udeleženca s podpisom izjave 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 

Maks Meško pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi 

taborjenja. Če udeleženec odpove udeležbo, je dolžan PD Maks 

Meško povrniti administrativne stroške ter stroške organizacije v 

višini 60€.  

 

!! ROK PRIJAVE: 19. 6. 2015 !! 
 

Oprema 
Podroben seznam opreme bodo dobili vsi 
prijavljeni pred odhodom na tabor. Za 
začetek naj omenimo le to, da mora vsak 
udeleženec imeti poleg športnih oblačil še 
nahrbtnik ter visoko gorniško obutev s 
čvrstim podplatom.  
 

Cena taborjenja  
Cena šestdnevnega taborjenja znaša 130 €, 
če sta iz družine prijavljena dva otroka 110 

€/otroka, za tri ali več pa 100 €/otroka.  

V ceno prispevka za tabor je vključen prevoz, 
vodenje, prehrana, uporaba šotora in spalnih 
vreč ter stroški, ki so povezani s pripravo in 
izvedbo tabora. 
Plačate lahko v enem ali dveh obrokih na 
transakcijski račun. Prvi obrok (polovico) 
plačate ob prijavi, drugi obrok pa morate 
poravnati najkasneje do 2. 7. 2015.  
Na plačilnem nalogu izpolnite:  

Ime in priimek udeleženca 

Prejemnik: Planinsko društvo Maks Meško Ormož 

Naslov: Vrazova ul. 12 

TRR: 0410-3000-0331-678 NKB Maribor 

Sklic: (00) 2015 036 

 

Prijave 
Izpolnjeno prijavnico oddajte mentorju 
planinske skupine na šoli ali pa jo pošljite po 
pošti na naslov: Planinsko društvo Maks 
Meško Ormož, Vrazova ul. 12, 2270 Ormož.  
Na tabor bomo sprejeli prvih 40 prijavljenih.  

 

Dodatne informacije  
Tisti, ki se boste prijavili na tabor (oddali 
prijavnico in plačali akontacijo) boste 
povabljeni na sestanek. Na sestanku boste 
dobili podrobnejše informacije o potrebni 
opremi, odhodu in prihodu.  
Več informacij lahko dobite tudi:  
- pri mentorjih planinskih skupin, 
- na medmrežju: http://www.pdrustvo-mmormoz.si,  

- pri Marjanu Kukovcu (041 698 741), Stanki Hebar 

(041 564 189) in Marku Juršiču (051 221 616) 

- po e-pošti: kukovec_marijan@siol.net, 

stanka.hebar@gmail.com, 
marko.mare.jursic@gmail.com 

 

   
 

vabi na 
 

36. planinski tabor 
 

Koprivna 2015 
 

 
 

6. – 11. julij 2015 

mailto:kukovec_marijan@siol.net


 
Tudi letos pri mladinskem odseku PD Maks 
Meško Ormož v poletnem času pripravljamo 
mladinski planinski tabor. Tabor bomo letos 
izvedli že šestintridesetič!  
 

Kdaj in za koga?         
Mladinski planinski tabor je namenjen 
osnovnošolcem od 3. razreda naprej in 
srednješolcem, ki jih veseli življenje v naravi, 
hoja v hribe in bi radi preživeli počitnice v 
družbi prijateljev. Življenje, ki ga tabor prinaša 
in uči, je zdravo in primerno za prav vsakega 
otroka in mladostnika, saj ga odvrača od 
poplav slabih razvad, ki jih prinaša vsakdan.  

Taborili bomo od 6. 7. – 11 .7. 2015  

 
Kje? 
 

Koprivna je lepa alpska dolina v povirju reke 
Meže med Raduho, Olševo in Peco. Na severni 
in zahodni strani meji že na Avstrijo. 
Do nje se pripeljemo po Dravski dolini, skozi 
Dravograd, Mežico in Črno na Koroškem. 
Naš tabor bomo postavili tik ob meji z Avstrijo 
v bližini kmetije Kumer. 

 

Kaj bomo počeli ?  
Spali bomo pod platneno streho, hodili na 
izlete in ture (Peca, Olševa, Čofatijev vrh, 
planina Luža …). 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 okolja, ki 
nas bo gostilo. V okolici tabornega prostora 
bomo izvedli orientacijski pohod ter se kopali 
v potoku. Večere bomo preživeli ob tabornem 
ognju in prepevanju pesmi. Utrjevali bomo 
stare in tkali nove prijateljske vezi. 
Spremenili se bomo v izdelovalce nakita, 
pisatelje, pesnike, slikarje, risarje, 
karikaturiste … Nastale umetnine bomo 
objavili v tabornem glasilu, ki nas bo 
spominjalo na skupaj preživete dni.  
 

V sklopu tabora, bomo izvedli tudi tečaj Planinske 

šole, ki omogoča pridobitev Zlatega znaka v akciji 

Mladi Planinec.  

 

Kdo bo skrbel za udeležence?  
Za varnost udeležencev in njihovo dobro 
počutje bodo skrbeli registrirani vodniki PZS 
in mentorice. Otroci bodo razdeljeni v 
skupine, glede na starost in izkušenost. 
Vsako skupino bo vodilo predpisano število 
vodnikov in mentorjev. Vsak otrok dnevno 
dobi tri obroke hrane. Hrane je vedno dovolj, 
tako da lahko otroci po potrebi jedo tudi med 
obroki in zato ne potrebujejo od doma 
prinesene hrane. Poskrbljeno bo tudi za 
pijačo (čaj, sok), ki je prav tako na voljo 
tekom celega dneva. Hrano in pijačo, ki jo 
otroci potrebujejo za na turo dobijo na taboru 
in je všteta v prispevek za tabor. 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. 

Prijavnica za planinski tabor  
KOPRIVNA 2015 

 
 

 
Ime in priimek:  

 

 

 

Ulica in hišna številka:  

 

 

 

Kraj in poštna številka:  

 

 

 

Datum rojstva:  

 

 

 

GSM staršev ali skrbnikov (obvezno:  

 

 

 

E-naslov):  

 

 

 

Šola: Razred:  

 

 

 

Zdravstvene posebnosti (alergije,…):  

 

 

 

 

Velikost majice:  

 
 

 


