
Letošnji mladinski planinski tabor bomo 

preživeli na Koroškem, na Planinskem 

domu na kmetiji Kumer, na vrhu 

koroške doline Koprivna, ki se nahaja ob 

planinski poti med Olševo in Peco, na  1220 

m.   

 

Od kmetije sega krasen panoramski 

razgled na dolino in okoliške vršace – 

Raduho, Olševo in Peco, blizu pa stoji 

cerkev sv. Ane z oltarjem črne Marije, ki 

bodo letošnji cilji našega tabora. 

 

Spali bomo v prenočiščih, ki so urejena v 

podeželskem slogu. Nekateri izbrani pa v 

šotorih, na posebno urejenem prostoru za 

šotorjenje ob domu. 

 

Razvajali nas bodo z domačo in biološko 

pridelano hrana. Poskušali bomo tudi   

tradicionalne koroške jedi – ajdove žgance, 

slivovo župo,… 
 

 

KAJ VSE NAS TAM ČAKA? 

 izleti, pohodi, ture, 

 spoznavanje  geografskih, 

zgodovinskih in kulturnih 

znamenitosti kraja in okolice, 

 osvajanje in poglabljanje 

planinskega znanja, 

 družabni večeri, 

 ustvarjalne delavnice, družabne 

igre,  

 orientacija, 

 

Cena tabora je 175 €.  

 

Razliko do celotne tabornine krije PD 

Podpeč - Preserje. 

 

Vključuje stroške prehrane in prevoza, 

organizacijo in prevoz taborne opreme, 

stroške oglednih tur, opremo prve pomoči 

in sredstva za ustvarjalne delavnice.  

 

PRIJAVE 

 

Pred prijave do 

 

ponedeljek, 30. 5. 2022 

PLAČILO TABORA 

 

Tabornino poravnate s položnico na račun 

NLB 0205-3001-8554-832 (namen plačila: 

tabor 22), naslov PD PODPEČ-PRESERJE, 

Preserje 2, 1352 PRESERJE,  

 

najkasneje do 24.6.2022.  

 

 

ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI VAŠEGA 

OTROKA: 

 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 

 

_______________________________ 



PRIJAVNICA 

 

Ime in priimek:                  

_______________________________                              

Rojstni podatki: 

_______________________________ 

Naslov:  

_______________________________ 

Naslov e-pošte: 

_______________________________ 

Telefon staršev: 

_______________________________ 

 

S podpisom se starši obvežete, da v 

primeru, da vaš otrok krši pravila tabora, 

pridete ponj predčasno.  

Tabornina se v takem primeru ne vrača. 

 

Datum: __________ 

 

Podpis staršev: ____________________ 

 

Prijavnico lahko oddate v tiskani verziji 

mentorici na šoli ali jo pošljete skenirano 

po E pošti na :  rudi.bevc@gmail.com 

 

KOMU JE PLANINSKI TABOR NAMENJEN 

 

   Med najpomembnejše planinske vrednote 

sodijo vzpodbujanje gibanja in zdravega 

življenja, varstvo gorske narave in 

odgovornost, povezana z izvajanjem 

planinstva.  

   Planinski tabor je namenjen mladim 

planincem, od 1.r. do 9.r. dalje.  

   Število udeležencev na taboru je zaradi 

finančnih, prostorskih in kadrovskih 

omejitev društva zelo omejeno, zato 

priporočamo, da prijavo oddate čimprej. 

   Vabimo vas, da izpolnite prijavnico vsi, ki 

si z nami želite pod objem gora. 

Pogoj za udeležbo na taboru je plačana 

članarina planinskega društva. 

 

UŽIVAJTE! 

Mentorji, vodniki in MV-ji 

 

Informacije pri vodji tabora: 

Rudi Bevc  031 691 891 
 

 
 

 

Mladinski odsek 

vabi na 
 

 

PLANINSKI TABOR 
 

Koprivna 

 

med 

Olševo in Peco 
 

2.7.– 9.7.2022 

mailto:rudi.bevc@gmail.com

