
SOGLASJE 
Spodaj podpisani(-a), _________________________  

soglašam, da se moj otrok _____________________ 
udeleži Mladinskega planinskega tabora Pokljuka 2016. 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 društvu 
povrniti administrativne stroške ter stroške organizacije v višini 
60 €.  

CENA 
Cena tabora znaša 130 €/otroka, če sta iz družine prijavljena 
dva otroka pa 110 € za vsakega. 
V ceno je vključen prevoz, vodenje, prehrana, uporaba šotora in 
spalne vreče ter stroški, ki so povezani s pripravo in izvedbo 
tabora. 
Plačate lahko v enem ali dveh obrokih na transakcijski račun 
društva. Prvi obrok plačate ob prijavi, drugi obrok pa morate 
poravnati najkasneje do 6. 7. 2015. 
 
Podatki za plačilo z uporabo plačilnega naloga UPN: 

Prejemnik: PD Maks Meško Ormož, Vrazova ul. 12, Ormož 
IBAN: SI56 04103-0000331678 
Koda namena: OTHR 
Namen: Ime in priimek otroka, Pokljuka 2016 
Referenca: SI00 0037-16 

 

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 
Prijavljeni na tabor boste povabljeni na sestanek na katerem 
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 

 
 

!! ROK PRIJAVE: 17. 6. 2016 !! 
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KOMU JE TABOR NAMENJEN? 
Tabor je namenjen osnovnošolcem od 2. razreda 
naprej in srednješolcem, ki bi radi nekaj počitniških 
dni preživeli v naravi, v novem okolju, spoznali nove 
prijatelje in se česa novega naučili. 
 

KJE BOMO TABORILI? 
Tokratni tabor bomo postavili na Pokljuki nad 
vojašnico na Rudnem polju. Pokljuka je z gozdom 
pokrita visoka kraška planota v Julijskih Alpah. Je 
največja zaokrožena gozdna površina v Triglavskem 
narodnem parku. Dolga je 20 km in skoraj toliko tudi 
široka. Je izhodišče za številne planinske poti v 
visokogorje Julijskih Alp. Na obrobju ogromnih gozdov 
na številnih prastarih planinah še danes pasejo živino. 
 
Naše enotedensko domovanje bomo postavili na 
spodnjem robu smučišča, ob poti, ki vodi na Triglav. 
Otroci bodo nastanjeni v iglu šotorih za tri osebe. 
Jedilnico in kuhinjo bomo prav tako postavili pod 
platneno streho. 
 

 

KAJ BOMO POČELI? 
Kot vsako leto nam tudi letos ne bo dolgčas, počeli bomo 
veliko narazličnejših stvari. Sprehajali se bomo po 
okoliških planinah, se vzpenjali na vrhove, preizkušali v 
orientaciji, prespali v planinski koči. Veliko je sicer odvisno 
od vremena, če nam bo naklonjeno se bomo vsi povzpeli 
na Viševnik, ki je najbližji dvatisočak našemu taboru, 
mogoče tudi na Debelo peč. Skupaj se bomo odpravili 
proti Triglavu, starejši in bolj izkušeni na njegov vrh, mlajši 
pa do njegovega vznožja. 
V času, ko ne bomo na pohodu se bomo spremenili v 
izdelovalce nakita, pisatelje, ilustraturje in pesnike. 
Nastale umetnine bomo objavili v tabornem časopisu, da 
bomo kasneje lažje obujali spomine. Seveda brez športa 
tudi ne bo šlo (nogomet, odbojka, badminton). 
Večere bomo preživeli ob tabornem ognju na  katerem si 
bomo pekli klobase in ob njem prepevali pesmi. 
Poleg vsega naštetega se bomo naučili še kaj novega iz 
gorniških vsebin (varna hoja v hribe, gorniška oprema, 
vreme in prehrana v gorah). 
 

KDO BO SKRBEL ZA NAS 
Za varnost, dobro pučutje in zabavo otrok bo skrbela 
ekipa vodnikov in mentorjev Planinskega društva Maks 
Meško Ormož. 
Tudi letos bo za lačne želodčke skrbela naša Micka, z  
izvrstno kuhinjo. Hrane bo na vsak način dovolj, da ne bo 
noben lačen, zato vam hrane s seboj ni potrebno nositi, 
seveda pa si kakšen priboljšek lahko prinesete. 
Prosimo, da na prijavnico zapišete morebitne zdravstvene 
težave udeleženca tabora. 
 

OPREMA 
Vsak udeleženec potrebuje predvsem uhojeno gorniško obutev 
s čvrstim podplatom ter nahrbtnik in športna oblačila. Natančen 
seznam potrebne opreme bodo vsi prijavljeni prejeli naknadno. 
 
Če je le možno mobilni telefon raje pustite doma, saj vam v 
naši družbi ne bo dolgčas. 

PRIJAVNICA ZA PLANINSKI TABOR  
POKLJUKA 2016 
 

Ime in priimek:  
 
 

Ulica in hišna številka:  
 
 

Kraj in poštna številka:  
 
 

Datum rojstva:  
 
 

GSM staršev ali skrbnikov (obvezno):  
 
 

E-naslov (zaželeno):  
 
 

Šola: razred:  
 
 

Zdravstvene posebnosti (alergije,…):  
 
 

 
 

 
Velikost majice:  
 

 
 

 


