
OŠ ŠMARTNO V TUHINJU 

                          PLANISK URICE 

 

O B V E S T I L O 

Kaj: DOŽIVLJAJSKO–PLANINSKI TABOR  

 

Kdaj: od 29. 06. do 03. 07. 2015 

 

Kje: ZELENICA – Gorniški učni center 

 

Kdo: učenci OŠ ŠMARTNO V TUHINJU 

 

Namen: Kar nekaj let že organiziramo večdnevne tabore, zato da imajo otroci možnost 

spoznati nekaj novega, se družiti in spoznavati med seboj v drugačnem okolju ter se 

navajati na samostojnost. Poleg tega spoznajo življenje v skupnosti, utrip življenja v 

naravi in se navajajo na smotrno izkoriščanje delovnega in prostega časa.  Glavni razlog 

pa je seveda ta, da je otrokom na takšnih taborih všeč in si še želijo iti. Otroke 

pritegnejo sprememba okolja, družba sošolcev, želja po odkrivanju novega, neznanega. 

Ob tem se trudimo oblikovati pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot 

posebne vrednote, oblikovati pozitiven odnos do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne 

športne dejavnosti in usposobiti mlade za samostojno planinarjenje v poznejših 

starostnih obdobjih. 

 

Izvajalci in spremljevalci na taboru:  vodnik Franc Obreza, učiteljica Judita Pavlinič, 

mlade vodnice: Maruša Hribar, Nika Sakač in Anja Tabakovič ter mentorica PS Lučka 

Drganc. 

 

Cena: Okvirna cena petdnevnega tabora znaša 140 € in bo plačljiva v dveh obrokih po 

položnicah.  

Prvi obrok bo 80 € z rokom plačila 18. 06. 2015. Rok drugega obroka bo 18. 07. 2015.  

V ceno je vključena nastanitev v domu, polni penzion in turistična taksa.  

Stroške prevoza boste poravnali ob samem odhodu, ko boste sporočili, če želite 

organiziran prevoz, oz. boste otroka sami pripeljali na Ljubelj.  

Spremljevalci delajo brezplačno. 

 

Prijave: do 15.  06. 2015 

 

Opomba: Za udeležence tabora in njihove starše bo sestanek  10.  06. 2015, ob 17. uri.  

 

Lučka Drganc,                                                                                    Jožica Hribar, 

mentorica planinske skupine                                                               ravnateljica 



    OŠ ŠMARTNO V TUHINJU 

                                      PLANISK URICE 

                                               Šmartno, 27. 05. 2015 

 

PRIJAVNICA NA DOŽIVLJAJSKO – PLANINSKI TABOR 

 

 
Ime in priimek: ________________________ ________________ 

 
Naslov: ______________________________________________ 

 
Kraj  in poštna številka: ___________________________________  

 
Datum in kraj rojstva :______________________ ______________ 

 
EMŠO: _________________________________ 

 
Ime starša oz. skrbnika: ____________________________________ 

 
Telefon starša oz. skrbnika: __________________________________ 

 
Zdravstvene posebnosti (alergije, diete, ipd.): 

________________________________________________________   

 
Organiziran prevoz na Ljubelj (obkrožite):                    DA                              NE 

 

Prijavnice najkasneje do 15. junija 2015 

 

SOGLASJE STARŠEV OZ. SKRBNIKOV 

 
Spodaj podpisani/-a _____________________________ soglašam, da se moj otrok  

__________________________, udeleži doživljajsko - planinskega tabora na 

Zelenici in  da se v spremstvu vodnikov lahko aktivno vključuje v vse aktivnosti, ki se 

bodo tam odvijale.  

Datum: ____________      Podpis staršev oz. skrbnika:___________________ 

 
 


