
PRIJAVNICA ZA TABOR MLADIH PLANINCEV - ČEZSOČA 2023 

 

 

  

 

 

✂---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

_______________________________ ____________________ 

(ime in priimek)    (EMŠO) 

 

________________________________________________________ 

(naslov: ulica, pošta, kraj) 

 

___________________________ _______________________________ 

(telefon enega od staršev) (morebitne zdravstvene težave otroka) 

 

___________________________ 

(elektronski naslov enega od staršev) 

 

___________________________ 

(podpis enega od staršev) 

NOSIM MAJICO VELIKOSTI 

(ustrezno obkroži): 

 

7 – 8         9 – 11    12 – 14  

S        M       L        XL        XXL 

 

Planinsko društvo (označite): 

 PD “Sloga” Rogatec 

 PD Zagorje ob Savi 

 PD “Boč” Kostrivnica 

 

KONTAKTI: 

Vodja tabora:  Špela Kitak 

spela.kitak@gmail.com 

051 221 448 

 

PD “Sloga” Rogatec: Ines Zalezina 

ines.zalezina@guest.arnes.si 

040 606 722 

 

PD Zagorje ob Savi: Lučka Kokole 

lucka.kokole@gmail.com 

031 834 031 

 

PD “Boč” Kostrivnica:  

Lana Dragovan 

dragovan.lana@gmail.com 

040 801 847 

 

Zdravstvena oskrba: Ani Ogrič 

anica.ogric@kclj.si 

040 509 370 

Tabor mladih planincev 

ČEZSOČA 2023 

5. do 12. avgust 2023 

 

Prijavnico izpolnite in vrnite do 24. aprila 2023 (le zgornji del). 

S podpisom starši potrjujete, da je udeleženec zdravstveno (nima kroničnih 

bolezni, poškodb ali podobnega) in fizično (hoja 6 ur dnevno do višine 2500 m) 

sposoben udeležbe na taboru mladih planincev. Opozorite nas, če mora vaš 

otrok v času tabora jemati zdravila.  
Prav tako starši s podpisom dovoljujete, da se lahko fotografije otroka uporabijo 

pri izdelavi poročila o taboru in pripravi promocijskega materiala za prihodnje 

tabore. Enako velja tudi pri objavi fotografij na društvenih spletnih straneh in 

pri javni predstavitvi dejavnosti. Starši dovoljujete, da se otrok v času tabora 

prevaža do izhodišč izletov oz. akcij in nazaj v tabor s kombiniranim vozilom, 

avtobusom ali drugim prevozom. Dovoljujete pregled prtljage (v primeru suma 

na prisotnost alkohola, nevarnih predmetov ipd.) in začasen zaseg elektronskih 

naprav, če z njimi otrok moti taborni proces.  

Skupni strošek taborjenja znaša 160 € na udeleženca, oz. 140 € za 

udeleženca, če iz iste družine tabori več otrok. Plačilo stroška tabornine 

omogočamo v večih obrokih:  

1. prvi obrok (50 EUR) poravnate ob prijavi (lahko ga nakažete na naš 

račun in prijavnici dodate potrdilo o plačilu), 

2. drugi obrok (40 EUR) do 18. 5. 

3. tretji obrok (40 EUR) do 18. 6. 

4. preostali znesek do končne vrednosti tabornine do 18. 7. 

Vsa nakazila izvedite na račun PD "Sloga" Rogatec, Lerchingerjeva 1, 3252 

Rogatec; račun IBAN SI56 0400 1004 8736 475 (odprt pri Nova KBM). 

Poravnane obroke (razen prvega) ob upravičeni odpovedi udeležbe vrnemo 

po zaključenem taboru na vaš račun, a le, če je odpoved sporočena do 14. 7. 

2023. V primeru neupravičene odpovedi ali predčasnega odhoda udeleženca s 

tabora denarja ne vračamo. S podpisom jamčite za pravilnost napisanih 

podatkov in pravočasno poravnavo finančnih obveznosti. 

 


