
 
 
 

 
 

CICIPLANINEC - PD PTUJ IN VRTEC PTUJ 

ZAKLJUČNI TABOR  
NA GORI OLJKI (733 m) 

od petka 27. 5. do nedelje 29. 5. 2022 
Planinsko društvo Ptuj v sodelovanju z Vrtcem Ptuj organizira 3-dnevni tabor za 
predšolske otroke za tiste, ki ste že planinci in tudi tiste, ki še niste, a bi radi uživali v 
naravi in doživeli nekaj čisto posebnega. Spali bomo v planinski koči, kjer bomo tudi jedli 
in se igrali. 

Okolica doma ponuja polno možnosti raziskovanja in pohodov. Ne bomo pa samo hodili, 
ampak se bomo tudi igrali (zabavne, družabne in športne igre), iskali zaklad, spoznavali 
rastline in drevesa v gozdu, peli pesmi in še kaj.  

Za vse otroke, ki imate radi dogodivščine – pridružite se nam na Gori Oljki ;). 

                  

ZBOR-ODHOD: petek 27. 5. 2022 ob 9:45 (odhod vlaka ob 10:29) na ŽP Ptuj 

POVRATEK:  
(2 možnosti) 

1. nedelja 29. 5. 2022 pridejo starši iskati otroke v naselje Šmartno ob 
Paki.  

2. Alternativno bi bilo treba za organiziran avtobusni prevoz za 
povratek na Ptuj doplačati 21 € za prevoz. 

SPREMLJEVALCI: vodnica Tea Kmetec in drugi sovodniki PD Ptuj;  
vzgojiteljice: Katja Križe, Marjetica Kamenšek, Tatjana Kojc, Tatjana 
Jankovič, Vanja Hotko 

NAMESTITEV: Planinski dom na Gori Oljki 

STROŠEK: Strošek za tabor je 70 € (alternativno + 21 € doplačila za organiziran 
prevoz iz tabora na Ptuj). Akontacija 20 € takoj ob prijavi, ostalo 
najkasneje do petka 13. 5. 2022 

Starši, ki prijavljate dva otroka iz iste družine, je skupni prispevek za tabor 
100 € (+ 42 € doplačila za prevoz). 

Prispevek za tabor lahko poravnate tudi v več obrokih preko spletne 



banke na TRR PD Ptuj: SI56 04202-0000493764; Koda namena: OTHR; 

namen: "ime priimek otroka TABOR"; sklic: SI00 20220527  

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. 

 

PRIJAVE:   najpozneje do PETKA 13. 5. 2022 na spletni prijavni obrazec: 

POVEZAVA NA SPLETNI PRIJAVNI OBRAZEC  

ZA TABOR NA GORI OLJKI 

Prijava je veljavna šele ob plačilu akontacije za tabor v višini 20 €, ki 
se plača najkasneje do PETKA 13. 5. 2022  

ČLANARINA: 8 €; tisti otroci, ki še nimajo poravnane članarine je treba le-to OBVEZNO 

PORAVNATI do datuma plačila tabora osebno 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. 

SESTANEK: V sredini meseca maja bomo s starši organizirali sestanek na 
katerem vas bomo podrobno seznanili s PROGRAMOM IN URNIKOM, 
dobili boste SEZNAM POTREBNIH STVARI IN OPREME ter druge 
informacije v zvezi s taborom. Datum in uro sestanka bomo poslali 
staršem prijavljenih otrok po e-pošti. 

 

 

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

BREZ PORAVNANE ČLANARINE SE TABORA NE MORE UDELEŽITI, SAJ JE V 
ČLANARINO VKLJUČENO TUDI ZAVAROVANJE. 

Dragi CICI PLANINEC, mami in očetu pomagaj pripraviti nahrbtnik.  
Veselimo se srečanja s teboj ! 

 
Tabor vodi: Tea Kmetec z vodniki PD Ptuj in vzgojiteljicami Vrtca Ptuj 
Informacije: Tea Kmetec (031 578 919, PD Ptuj) ali ciciplaninec@gmail.com 
 
 

https://forms.gle/E9AYBX16QneA1JmEA
https://goo.gl/forms/knHdySHak1rfzeP22

