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Ljubitelji gora! 
Pred vami je zloženka, ki vas vabi na poletni 
planinski tabor, ki je 
namenjen predvsem mladim planincem, 
(osnovnošolcem in srednješolcem). Tabor je 
idealna priložnost za spoznavanje načinov 
sobivanja z naravo in druženja z 
ostalimi planinci. 
Cilj Mladinskega odseka je, da pri vsakem 
mladem planincu vzbudi odgovoren odnos 
do narave. Čim več bodo otroci vedeli, več 
bodo opazili, s tem pa tudi bolj kakovostno 
doživljali gore in naravo. 
Pripraviti tabor, ki bo otrokom prijazen, ni 
lahka naloga. Zavedamo se organizacijskih 
in izvedbenih nalog, ki bodo mladim 
planincem omogočale sklepanje novih 
prijateljstev, prijetno druženje v naravi in 
nova znanja in izkušnje. Za vse te cilje bo 
poskrbelo izkušeno vodstvo, mladinski 
planinski vodniki, medicinska sestra, 
mentorji in gostitelji. 

                  

POKLJUKA 
Pokljuka je z gozdom pokrita visoka kraška 
planota v Julijskih Alpah v osrčju  
neokrnjene narave Triglavskega narodnega 
parka. Je izhodišče za številne zanimive ture 
na okoliške hribe, od katerih je zagotovo 
najbolj poznan Viševnik. Poleg pohodništva in 
planinarjenja omogoča tudi druge dejavnosti 
v naravi (kolesarjenje, tematska učna pot, 
nordijska hoja…). 
Na planinskem taboru bomo imeli tudi dovolj 
časa, da se med seboj bolje spoznamo. 
Poleg planinskih tur bomo na taboru počeli 
še marsikaj. Po pokljuških gozdovih bomo 
obnavljali znanje orientacije, pripravili bivak, 
spoznavali rastline in živali, še posebej 
zaščitene vrste.  
Ogledali si bomo šotno barje na Pokljuki, 
kjer na učni poti predstavijo edinstveno 
naravno območje in obstoječi ekosistem. 
Preizkusili se bomo še v plezanju, pripravili 
planinski krst ter različna tekmovanja. 
Po turah bomo izvajali športne in družabne 
igre pred in v domu. Izvajali bomo tudi 
različne delavnice. 
V primeru interesa udeležencev 
bomo organizirali planinsko šolo. 
Program bo prilagojen predhodnemu 
znanju, izkušnjam in željam udeležencev. 

 

Za koga? 
Za vse vas, mlade planince, ki: 
* radi hodite v hribe; 
* želite aktivno preživeti del počitnic; 
* se radi družite z vrstniki in si želite 
spoznati novih prijateljev; 
* ste željni novih dogodivščin in znanja; 
* radi prepevate; 
* se razveselite ptičjega petja; 
* občudujete planinsko cvetje, živali in gore, 
* spoštujete naravo. 
 
 
Še nekaj besed o Mladinskem odseku! 
Mladinski odsek je sestavni del Planinskega 
društva Krka Novo mesto, katerega namen je 
vzgoja in izobraževanje mladih na področju 
planinstva. 
Veselimo se udeležbe vašega otroka na 
letošnjem taboru in vas lepo pozdravljamo! 
Pripravljalni odbor tabora 
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PRIJAVNICA 
Rok prijave: 31. 05. 2019 

 
Prijavljam se na mladinski planinski tabor 
Pokljuka 2019, ki bo od 27. 6. do 30. 6. 2019. 
Ime in priimek:  
________________________________ 
Rojen-a: _________________________ 
Naslov (ulica, hišna št.):  
_________________________________
Poštna št.: ____________________ 
Kraj:_____________________________ 
Telefon:___________________________ 
Elektronski naslov:___________________ 
Šola: 
_________________________________
Razred:__________________________ 
 
Znesek 60,00€ bom plačal-a (obkroži):  
a) v enkratnem znesku ob prijavi  
b) v dveh obrokih: 1. obrok ob prijavi / 2. 
obrok 15.6.2019 
 
S podpisom dovoljujem objavo fotografij za 
potrebe društva. 
V ____________, dne:____________  
Podpis 
udeleženca/ke:______________________
Podpis staršev: 

_________________________________ 

KDAJ: 

27.6. do 30.6.2019 
KJE: 

Pokljuka 
CENA: 

Za člane PD Krka Novo mesto 60,00 € 
(za vsakega naslednjega člana iste 
družine – 50,00€). 
V ceno je všteta nastanitev s prehrano 
in oskrba, vodenje, nezgodno 
zavarovanje ter ostali stroški izvedbe 
programa. 
Možnost plačila na dva obroka. 

 
PRIJAVE SPREJEMAMO do 

31. maja, 2019 
oziroma do zasedbe mest 

V pisarni Planinskega društva  
Krka Novo mesto, 

Rozmanova 13 
vsak torek od 16 do 18 h, 

ali  
pri mentorjih na šoli 

 
DODATNE INFORMACIJE: 
Andreja Bartolj Bele, gsm : 040 202 941 

E-naslov: nejabbele@gmail.com 
ali pri mentorjih na šoli 

 

PLANINSKO DRUŠTVO 
KRKA NOVO MESTO 

MLADINSKI ODSEK 

 
VABI NA POLETNI PLANINSKI 

TABOR 

POKLJUKA 2019 
Narava je stroga in pravična učiteljica, ki 

nikoli ni dolgočasna. Uči z izkustvom in 
navdihuje z vsakim trenutkom. 


