
   

 

Oprema:    
- majhen nahrbtnik za izlete (približno 20 - 30 l), 
- čutara ali dve plastenki po 1/2 l za pijačo, 
- zložljiv dežnik, 
- vetrovka, kapa, rokavice, 
- klobuček ali kapa za zaščito pred soncem, krema za sončenje, 

krema za ustnice (vazelin), Autan oz. Off, 
- planinski čevlji (visoki-čez gleženj, z rebrastim podplatom), športni 

copati, sandali oz. natikači, copati  za v kočo, 
- kratke majice (5x), 
- kratke hlače (3x), 
- dolge majice (2x), 
- dolge hlače (2x),   
- toplo oblačilo (pulover ali flis-2x), 
- spodnje perilo, 
- dokolenke za v čevlje (če obujemo dvojne nogavice nas čevlji ne 

ožulijo), 
- kopalke. 
 

Ostalo: 

- maska (če bodo še potrebne), razkužilo za v nahrbtnik, vlažilni 
robčki 

- pribor za osebno higieno, brisače (kopalna, navadna, mala), 
- posteljnina (prevleka za vzglavnik, odejo in rjuha), 
- vrečka za umazano perilo oz. prevleka za vzglavnik, planinski 

dnevnik MLADI PLANINEC s plačano članarino 2022+ 
peresnica, 

- vrečka za smeti, 
- potrjena zdravstvena izkaznica, zdravila če jih otroci jemljejo, s 

priloženimi navodili uporabe, 
- kakšen obliž, 
- papirnati oz. robčki iz blaga,  
- naslovi na katere bomo pisali kartice, 
- če otrok želi - družabne igre, žoga... 

 

Mobilni telefoni na taboru so nezaželeni.  Za nujne primere jih bo 
imelo vodstvo. 

MLADI PLANINCI 
Planinsko društvo Ptuj 

vabi 
 

na planinski tabor na 
Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m) 

 

 
 

od nedelje 17. do sobote 23. julija 2022 

Letos bo tabor potekal v osrčju Karavank  na Valvasorjevem domu pod 
Stolom nad Žirovnico. Naše skupno druženje bo potekalo od 17. julija do 23. 
julija. V tem času bomo raziskovali okolico koče, kjer si bomo postavili naš 
bazni tabor kar v koči. Osvojili bomo nekaj vrhov, se kopali v jezeru, ta 
pogumni bodo lahko plezali po naravni skali, v prostem času pa se igrali, 
počivali in prevračali »kozolce«.  

 
Tabor je namenjen vsem, tudi odraslim,  program pa bo prilagojen predvsem 
osnovnošolski mladini. 
 

Tabor bo izveden v skladu s priporočili NIJZ-ja in 
veljavnimi ukrepi zaradi epidemije virusa Covid-19.  
Tabor bo v primeru novega vala epidemije odpovedan. 



 
OSNOVNI PODATKI: 

Prijave: Število udeležencev je omejeno. Prijave najpozneje  

do petka 17. 6. 2022 na spletni prijavni obrazec: 

POVEZAVA NA SPLETNI PRIJAVNI OBRAZEC 

  

LEPO PROSIM, DA SE DRŽITE ROKA PRIJAVE.  
KASNEJŠIH PRIJAV NE BOMO UPOŠTEVALI, SAJ  
MORAMO OTROKOM ZAGOTOVITI USTREZNO  
SPREMSTVO. 

 

Strošek: 

 

240 €  + 50 € (prevoz) 

Strošek tabora  vključuje program, polni penzion v taboru, 
turistično takso, spominsko majico. Cene veljajo za člane 
PZS. 

Plačilo:  Strošek za tabor lahko poravnate v enem ali več obrokih 
(prvega ob prijavi, preostanek do odhoda na tabor). 

Strošek za tabor lahko poravnate preko spletne banke na  

TRR PD Ptuj: SI56 04202-0000493764;  

Koda namena: OTHR;  
namen: "ime priimek otroka VALVASOR"; 

sklic: SI00 20220717   

ali na sedežu društva PD Ptuj v času uradnih ur v torek od  

14.00 do 16.00 ure in petek od 17.00 do 19.00 ure.  

Rok plačila torek, 21. 6. 2022. 

 

Članarina: Vsi udeleženci morajo imeti poravnano članarino za tekoče 
leto. Starši obvezno uredite članstvo vašega otroka v 
pisarni PD Ptuj, kjer otrok dobi dnevnik in znamkico.  

Članarina za leto 2022 je 8 €.  

 

Po prijavi bo dobil vsak udeleženec po elektronski pošti vse podatke glede 
odhoda, vrnitve in opreme, katero mora imeti s seboj. 
 

Sestanek: 

V petek, 17. junija 2021,  bomo imeli skupni sestanek s starši 
udeležencev, na katerem se bomo dogovorili za podrobnosti našega 
skupnega bivanja v naravi. Sestanek bo potekal preko videokonference 
(Zoom), povezavo z navodili, kako se pridružiti vam pošljemo kakšen dan 
prej na naveden el. naslov ob prijavi. 

Program: 

V tem času bomo raziskovali okolico koče. Osvojili bomo nekaj vrhov in sicer 
Stol, Ajdna, Potoška planina, Žirovniška planina. Ta pogumni bodo lahko 
plezali po naravni skali, v prostem času pa se igrali, učili orientacijo, počivali, 
prevračali »kozolce«,  se kopali v jezeru ter zvečer sodelovali pri tabornem 
ognju in karaokah in še marsikaj, zato te vabimo, da se nam pridružiš. 

Nastanitev: Valvasorjev dom pod Stolom (1181 m), dom stoji nad 
jezerom v Završnici. 

 

Zbor: nedelja, 17. 7. 2021 ob 7:00 na železniški postaji Ptuj  

Povratek: sobota, 23. 7. 2021 cca. ob 19.00 uri na ŽP Ptuj 

 

Hrana in 
oprema za prvi 
dan: 

Otrok potrebuje prvi dan v nahrbtniku za izlet sledeče:  

Pijačo (2 l tekočine), sendviče (3x) za na pot, sadje, 
vrečko za smeti, klobuček ali kapo za zaščito pred 
soncem, vetrovko, kremo za sončenje, kopalno 
brisačo, kopalke. 

 

Informacije: mopdptuj@gmail.com 

Člani vodstva: Doroteja, Iztok, Bojana, Matej,  Daniel in drugi vodniki 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfPq3zdtRtI-KvQ2xbm0LgK-2Q_9j22DEbZpGl_SX2EvOHLQ/viewform?usp=pp_url

