
Letos se podajamo na Košenjak, nam najbližji vrh, kjer 
bomo nastanjeni v planinskem domu Košenjak. 
 
 

 
 
 
Planinski dom Košenjak (1169 m.n.v.) 
 

 
 

Udeleženci: starost nad 7 let, primerno zdravje, 
sposobnost hoje v gorah in dobra volja 

 

Vodstvo tabora:  Jožek Hartman PD Dravograd, 
vodniki Zdenka Krajnik, Zoran Rožič, Lilijana Pavlič, 
Mateja Petek 
 
Cena:  15€    
 
Način plačila: Znesek je treba plačati ob prijavi. 
 

Rok za prijavo: 15. marec 2019  

 
 
Informacije:  
 

 pri vodji tabora Jožeku Hartmanu  
(051 638 113; jozek.hartman@gmail.com) 
 

 pri  mentoricah Nataši Kovše, Franji Šmon 
Drevenšek in Zdenki Krajnik 

 Prijave zbiramo do zapolnitve 30 mest. Zaradi 
zavarovanja mora biti plačana članarina 
PD. 

 
 

 

    
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

22. marec–23. marec 2019 

TABOR 

 

 

 

Vir: http://caravaning.si/zanimiv/gumpi/?p=3130 

mailto:jozek.hartman@gmail.com


PRIJAVNICA 
 

Tabor mladih planincev PD Dravograd  
22. marec–23. marec 2019 

 
Ime in priimek: ……………………………………….. 
 
Rojen(a): ………………………………………………. 
 
Naslov: ………………………………………………… 
 
Razred: ………………………………………………… 
 
E-naslov: ……………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………….. 
 
Telefon staršev: ……………………………………… 
 
 
Posebne potrebe udeleženca, ki bi jih vodstvo moralo 
vedeti (zdravstvene težave …):  
…………………………………………………………… 
………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
S podpisom starši potrjujemo, da je udeleženec zdravstveno (nima 
kronične bolezni, poškodbe ali podobno) in fizično (hoja 4–6 ur 
dnevno do višine 2000 m) sposoben za udeležbo na planinskem 
taboru. Prav tako pa 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: ………………………………………………….. 
 

Kaj bomo  
v planinskem taboru počeli? 

 

 spali bomo v planinskem domu 
 

 podali se bomo na okoliške hribe 
(Košenjak, Trije križi, Ojstrica …) 

 

 pomerili se bomo v orientaciji 
 

 pridobivali bomo  
znanje iz planinske šole 
 

 družili se bomo ob družabnih igrah 
 

 pomerili se bomo v športnih igrah 
 

 ustvarjali bomo v ustvarjalnih 
delavnicah 

 

 mobilne telefone bomo pustili doma 
  
 

           - druženje  ob tabornem ognju 
 

    

Obvezna oprema: 
  
PLANINSKA OPREMA:  

 nahrbtnik  

 planinski čevlji  

 planinske hlače 

 vetrovka ali bunda 

 pohodne palice (ni obvezno) 

 topla oblačila 

 trak za ušesa/ kapa 

 čutara oz. plastenka za pijačo na turi 

 pelerina  

 spalna vreča (po želji) 
 
DRUGA OBLAČILA IN OBUTEV: 

 spodnje perilo 

  trenirka 

 rezervne hlače 

 rezervne nogavice  (kratke, dokolenke) 

 rezervne majice ali srajce 

 športni copati 

 natikači ali copati 

 brisača  
 

OSTALA OPREMA: 

žepna svetilka + rezervni vložek;  
pribor za osebno higieno 
 

vrečka za umazano perilo,  
beležka in svinčnik;  
obliži, družabne igre in  

športni rekviziti 
 

DOKUMENTI: 

 zdravstvena izkaznica 

 

 planinska izkaznica  oz. dnevnik mladega planinca s plačano 
članarino 

 
 
 


