
23. Gorniški tabor 2022 - Robanov Kot

Mladinski odsek
Planinskega društva Ljubljana - Matica

organizira

KAJ BOMO POČELI?
Kot pričakovano se bomo sprehodili po okoliških hribih, 
prav tako pa se bomo kopali v bližnji reki in imeli orient-
acijski pohod ter delavnice v naravi…
Tisti, ki ste z nami bili že prejšnja leta, veste, da smo 
šli vsak drugi dan na turo. Če je bilo vse po sreči, ste 
starejši celo odšli na dvodnevno turo in prespali v koči 
ali pa bivakirali na prostem. Obljubimo vam, da nam 
ne bo dolgčas.
Za to, če ne, bo že poskrbelo novo okolje, ki ga bomo 
spoznali preko tur in ostalih dejavnosti v prostem času. 
Poleg vsega se bomo malo tudi naučili o varnosti v 
gorah, vremenu, opremi itd.
Ne smemo pa pozabiti na naš taborni ogenj, ki ga vsak 
večer sami pripravimo in se pred spanjem ob njem 
malo pogrejemo, mogoče tudi kakšno zapojemo (up-
amo) ob spremljavi inštrumenta.

23. GORNIŠKI TABOR
7. 8. - 14. 8. 2022

PRIJAVNICA za tabor Robanov Kot 2022

KDAJ IN ZA KOGA?
Tabor je namenjen osnovnošolcem od 2. do 9. razre-
da. Potekal bo od 7. avgusta do 14. avgusta (nedelja 
- nedelja).

KJE?
Letos bomo taborili v Robanovem Kotu, ki leži na seve-
ru Slovenije v Kamniško - Savinjskih Alpah. Robanov Kot 
je odlično izhodišče za bližnje vrhove kot so: Raduha, 
Ojstrica, Olševa …

KOLIKO?
Cena tabora je 160 EUR za člane društva oz. 190 EUR za člane drugih društev. V 
ceno so vključeni stroški prevoza na tabor in nazaj, stroški bivanja, organizacije, 
vodenja in nezgodnega zavarovanja. V primeru, da se na tabor prijavita dva ali 
več otrok iz iste družine, je drugemu oz. vsakemu naslednjemu priznan popust v 
višini 20 EUR. 

PRIPRAVA
Predtaborni izlet je predviden v soboto 4. 6. 2022. Izlet bo izveden, če bodo oko-
liščine to dovoljevale, sicer bo odpovedan. O vsem boste pravočasno obveščeni.



23. Gorniški tabor 2022 - Robanov Kot

PRIJAVA
Prijave se odprejo v četrtek 5. 5. 2022 ob 9.30 in bodo 
odprte do zapolnitve mest. Prispevek za tabor lahko 
plačate v enkratnem znesku ali v dveh obrokih. Končni 
znesek mora biti poravnan do 24. 7. 2022

V primeru odpovedi do 14 dni pred začetkom tabora 
zadržimo stroške v višini 20%, do 7-dni pred začetkom 
tabora pa zadržimo 50% vrednosti celotnega prispev-
ka za tabor. V primeru odpovedi iz zdravstvenih razlo-
gov ob predložitvi zdravniškega potrdila se udeležencu 
povrne vrednost plačila v celoti. Če udeleženec tabor 
zapusti med taborjenjem, nima pravice do povračila 
stroškov ne delno ne v celoti. Če slučajno letos pride 
do odpovedi tabora, bodo stroški povrnjeni v celoti.

OPREMA
Vsak udeleženec potrebuje gorniško obutev s čvrstim 
podplatom, nahrbtnik in primerno obleko (tudi kapo in 
rokavice), spalno vrečo, podlogo za spanje, toaletni 
pribor, kopalke, posodico z jedilnim priborom, čuta-
ro ali plastenko za pijačo, zaželeno pa je tudi kakšno 
glasbilo (kitara...) ter družabna igra. Spisek celotne po-
trebne opreme bodo vsi prijavljeni dobili naknadno po 
pošti.

Prenosni telefoni na taboru niso zaželeni (za nujne 
primere jih bo imelo vodstvo).

EKIPA in KONTAKTI
Za varnost, dobro počutje in zabavo otrok bo skrbela 
ekipa vodnikov(-ic), zdravnika(-ice), kuharjev(-ic).

Dodatne informacije v Informacijski pisarni društva
info@pd-ljmatica.si

Možna je spletna prijava na naslovu: https://forms.gle/SL8XBo22hyHPR3PP9

Plačate lahko tudi z nakazilom na transakcijski račun.
Na plačilni nalog napišite:
Ime in priimek udeleženca
Namen plačila: tabor Robanov Kot
Prejemnik: Planinsko društvo Ljubljana-Matica
Naslov: Trdinova 8, Ljubljana
Transakcijski račun: SI56 0203 1001 9578 484 (NLB)
Sklic oz. Referenca: (00) 30024-22

Urejanje: Lea Marn, Martin Šprogar, Ena Hadžiahmetović; Fotografi je: Marko Stupar


