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PLANINSKI TABOR  

DOVJE 2010DOVJE 2010DOVJE 2010DOVJE 2010    
31. 7. 31. 7. 31. 7. 31. 7. –––– 7 7 7 7. 8. 20. 8. 20. 8. 20. 8. 2010101010    

 
Letos se odpravljamo na Gorenjsko v idilično vasico DOVJE od koder bomo lahko vsak dan uživali v 

čudovitem razgledu na Triglav. Spoznavali bomo kraje in osvajali vrhove, kjer je pred več kot 100 leti deloval 

znan skladatelj in gornik, duhovnik Jakob Aljaž.    

 
Cena tabora je 80 €80 €80 €80 €. V ceno so vključeni stroški prevoza na tabor in nazaj, vsi stroški bivanja, prehrane, 

malice za na pohod in nezgodno zavarovanje na taboru.     

Plačilo je možno v enkratnem znesku ali v dveh obrokih. Prvi obrok se poravna ob prijavi (40 €), drugi pa 

do odhoda na tabor. Vsak otrok, ki se udeleži tabora mora imeti tudi plačano članarino za tekoče leto 

(poravnate jo lahko pri blagajničarki Marinki Koritnik (031 401 282), Podnanos 91, vsak dan po 20. uri).  

 
Z dodatnimi informacijamiinformacijamiinformacijamiinformacijami razpolagata: 

- Predsednik društva: Marko Brezavšček (36 69 419 ) in 

- Tajnica: IrmaBožič (040 154 260). 

 

Prijavnice oddate najkasneje do 30. 6. 2010:30. 6. 2010:30. 6. 2010:30. 6. 2010:    

Predsedniku ali tajnici ali Marinki Koritnik ali 

- jih pošljete po pošti na naslov:  

PD Podnanos, Podnanos 91, 5272 Podnanos s pripisom »TABOR DOVJE«. 

 

Lahko pa se prijaviteprijaviteprijaviteprijavite:  

- na elektronski naslov: pd.podnanos@gmail.compd.podnanos@gmail.compd.podnanos@gmail.compd.podnanos@gmail.com ( ( ( (Ime in priimek udeleženca, naslov, poštna številka 

in kraj, datum in kraj rojstva otroka, EMŠO, telefon – GSM staršev, osnovna šola, morebitne 

zdravstvene in druge posebnosti otroka, e-mail staršev) ali 

- nakažete s plačilnim nalogom BN02 na transakcijski račun. 

Na plačilni nalog BN02 izpolnite: 



� Ime in priimek udeleženca (otroka), 

� Namen plačila: tabor Dovje 

� TRR: 04751 - 0000 314 379, Nova KBM d.d.  

 

 

 

KAJ VZETI S SABO? KAJ VZETI S SABO? KAJ VZETI S SABO? KAJ VZETI S SABO?     

1. Nahrbtnik (primeren starosti otroka) 

2. Topla oblačila 

3. Anorak, bunda, kapa, dežnik 

4. Planinski čevlji, telovadni copati, obutev za v taboru 

5. 8 – 10 parov nogavic 

6. Kratke hlače 

7. Majice s kratkim rokavom 

8. Kopalke 

9. Perilo za 8 dni 

10. Robci 

11. Spalna vreča, ležalna blazina (spužva, armafleks, zračna blazina 

12. Baterijska svetilka 

13. Plastenka za vodo, posoda za hrano ali vrečka 

14. Pribor za osebno higieno (milo, šampon, zobna ščetka, zobna pasta, krema …) 

15. Obliži  

16. Članska izkaznica (s plačano članarino za tekoče leto), izkaznica Mladi planinec 

17. Pisalni pribor  

18. Zaščita pred soncem (pokrivalo, sončna krema) – NUJNO 

19. Nekaj denarja za osebne potrebe 

20. Instrument 

21. OBILO DOBRE VOLJE 

 

 

 

 

 

 

 



Prijavnica – TABOR DOVJE  

 

Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 

Naslov: ___________________________________________________________________________ 

Datum in kraj rojstva: ____________________________________ EMŠO:_____________________ 

Tel. št staršev.: ___________________ E-mail staršev:______________________________________ 

Morebitne zdravstvene in druge posebnosti otroka (bolezni, alergije …):_____________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

                                                            Podpis staršev: _____________________________ 


