
DOVJE – Nad vasico se nahaja taborni prostor s 
prečudovitim razgledom na Julijske Alpe. Skupaj bomo 
raziskovali bližnjo okolico ter se povzpeli na okoliške 
vrhove. 

 
 
Udeleženci: starost nad 8 let (3. razred), primerno 
zdravje, sposobnost hoje v gorah in dobra volja. 
 
Ekonomska cena: 150 € 
Cena za udeleženca: 110 € (40 € sofinancira PD 
Vitanje) 
 
Način plačila: Znesek je treba poravnati s splošno 
položnico na naveden transakcijski račun. Pri tem 
prosimo, da dosledno upoštevate navodila za 
izpolnjevanje UPN naloga na sosednji strani.  
 
1. obrok (20 €) je treba poravnati ob prijavi ali preko 
UPN obrazca, in sicer do 25. 5. 2022 (ta znesek bo 
društvo v primeru odpovedi zadržalo).  
 
Celoten znesek pa mora biti poravnan do 10. 6. 2022. 
 
OBVEZNA plačana članarina pred prijavo pri 
planinskem društvu. 
 
Rok za prijavo: 25. maj 2022  
 
Informacije: Bojana Volk  
                     (051 393 797; pdvitanje@pzs.si) 
 
 

Navodila za izpolnitev UPN naloga prek spletne banke:  
 

Polje  Vsebina  
Koda namena OTHR 
Namen/rok plačila Tabor, ime in priimek otrok 

Primer 1: Tabor MP: Janez Novak 
Primer 2: Tabor MP Janez, Lučka 
Novak 

Znesek: 
Akontacija: 20 € na udeleženca  
Preostanek: 90 € na udeleženca 
(do 10. 6. 2022) 

IBAN ! NOV RAČUN ! SI56 6100 0001 8561 297 
Referenca SI00 + 1600 rojstni datum 

udeleženca v obliki DDMMLL.  
 
Če plačujete za več udeležencev 
hkrati, vstavite ločilo: “-“ 
Primer 1 (Janez Novak, rojen 5. 1.  
2006): SI001600-050106 
Primer 2 (Janez Novak, rojen 5. 1. 
2006, Lučka Novak, rojena   7. 4. 
2005):  
SI001600-050106-070405 
 
V kolikor boste preko spleta 
poravnali članarino, to storite z 
ločenim plačilnim nalogom. V 
tem primeru navedite sklic:  
SI00 + 1000 
Primer 1: SI001000-050106 
Primer 2: SI001000-050106-
070405 

Bic banke 
prejemnika* HDELSI22 
Ime in naslov* Planinsko društvo Slivnica pri 

Celju, Gorica pri Slivnici 98, 3263 
Gorica pri Slivnici 

 
*Praviloma se podatki v okviru spletne banke izpolnijo 
avtomatično. 
 
V primeru težav pri izvedbi plačila pokličite na tel.  
041 613 384 (Boštjan Rosenstein – PD Gorica pri 
Slivnici). 

 

 

 
 
 

25. junij – 2. julij 2022 



PRIJAVNICA 
 

Tabor mladih planincev Dovje 25. junij - 2. julij 
2022 

 
PD Vitanje 

 
Ime in priimek: ……………………………………….. 
 
Datum rojstva:…………………………………………. 
 
Kraj rojstva:…………………………………………. 
 
Naslov: ………………………………………………… 
 
Razred: ………………………………………………… 
 
E-naslov: ……………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………….. 
 
Telefon staršev: ……………………………………… 
 
Udeleženec nosi majico velikosti  6  8  10  12  2XS  XS  
S  M  L  (Ustrezno obkroži.)  
 
Posebnosti udeleženca, ki bi jih vodstvo moralo vedeti 
(zdravstvene in prehranske posebnosti …):  
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
S podpisom starši potrjujemo, da je udeleženec zdravstveno (nima 
kronične bolezni, poškodbe ali podobno) in fizično (hoja 4–6 ur 
dnevno do višine 2500 m) sposoben za udeležbo na planinskem 
taboru. Prav tako potrjujemo, da se lahko fotografije otroka uporabijo 
pri izdelavi poročila o taboru, pripravi promocijskega materiala za 
naslednji tabor in javni predstavitvi dejavnosti. 
 
 
Podpis udeleženca: …………………………………… 
 
Podpis staršev: ………………………………………... 
 
Datum: ………………………………………………….. 
 
Prijavnico oddajte matičnemu planinskemu društvu do 25. maja 2022. 

Kaj bomo  
v planinskem taboru počeli? 

 

 
- spali bomo v šotorih, eno noč morda 

celo pod milim nebom 
 

- podali se bomo vsaj na tri okoliške 
vrhove 

 
- pomerili se boste v orientaciji 

 
- pridobivali boste  

znanje iz planinske šole 
 

- plezali bomo v naravnem plezališču 
 

- družili se bomo ob družabnih igrah 
(če bo dovolj vroče, bodo prišle na 

vrsto tudi vodne igre J) 
 

- pomerili se boste v športnih igrah 
 
- ustvarjali bomo v ustvarjalnih 

delavnicah 
 
- družili se bomo ob tabornem ognju 
 

Obvezna oprema: 
  
PLANINSKA OPREMA:  

• spalna vreča 
• nahrbtnik za izlete 
• potovalka za obleko v taboru 
• planinski čevlji (OBVEZNO!!!) 
• planinske hlače 
• vetrovka ali bunda 
• pohodne palice (ni obvezno) 
• volnen pulover 
• kapa, rokavice 
• čutara oz. plastenka za pijačo na turi 
• pelerina  

 
DRUGA OBLAČILA IN OBUTEV: 

• spodnje perilo 
• dve trenirki (ena za spanje) 
• rezervne hlače 
• rezervne nogavice  (kratke, dokolenke) 
• rezervne majice ali srajce 
• škornji (če je dež, pridejo še kako prav) 
• športni copati 
• natikači 
• telovadne hlače – kratke 
• kopalke, brisača za kopanje 

 
OSTALA OPREMA: 

 

žepna svetilka + rezervni vložek, pribor za osebno higieno  
dežnik,  
vrečka za umazano perilo, beležka in svinčnik, sprej proti  
komarjem, krema za sončenje, obliži, družabne igre in   
športni rekviziti  
  
DOKUMENTI:  
l zdravstvena izkaznica  
l telefonska številka staršev  
l planinska izkaznica  oz. dnevnik mladega planinca s plačano 

članarino 
 
 


