
MI GREMO NA TABOR.
KAJ PA TI?

NE ZAMUDI ČUDOVITEGA 
DOPUSTA IN SE NAM PRIDRUŽI!

PLANINSKO DRUŠTVO DRAVA MARIBOR
organizira planinski tabor 

MEDVODJE 2015

od 11.7. do 18. 7. 2015

KAM GREMO?
Medvodje, malo naselje na 870 m.n.v., ki leži
ob sotočju Tržiške Bistrice in Stegovniškega
potoka in je križišče mnogih planinskih poti. 

Njegovo  lego  si  morda  nekateri  najbolje
predstavljajo po cesti, katera vodi od Tržiča
čez Dovžanovo sotesko in skozi Jelendol prav
do tabornega prostora. 

Ljubitelje narave  in planin  pa nas  pritegne
dejstvo,  da  je  to  eden  tistih  skritih
kotičkov, ki  ga obdajajo  mogočni gozdovi  in
gore. Na severu leži greben Košute. Vzhodno od
tabora je razglednik Plešivec, jugovzhodno pa
izredno  zanimiv  Stegovnik.  Na  jugu  kraljuje
Storžič. 



TABORJENJE ZNAŠA:
• za odrasle 225,00 EUR;
• za otroke od dopolnjenega šestega leta do končane osnovne šole 199,00

EUR;
• za otroke rojene od 1.1.2009 oziroma mlajše v spremstvu staršev je

taborjenje brezplačno;
• vsak 3. in naslednji udeleženec tabora iz ene plačljive družine ima

10% popust;
• možnost  plačila  na  več  zaporednih  obrokov,  vendar  mora  biti

taborjenje poravnano najkasneje do 23.6.2015

Prijavite se lahko najkasneje do 23.6.2015 oz. do zasedbe mest

Upoštevajo se samo prijave z izpolnjeno in oddano prijavnico ter s plačano
prijavnino v višini 50,00 EUR

Znesek tabora in prijavnino lahko poravnate na sedežu društva, ali na
TRR: Nova KBM d.d. Maribor št.: 0451 5000 0859 346.
V primeru plačila na TTR prosimo vse udeležence, da na sedež društva 
posredujejo izpolnjeno prijavnico in dokazilo o plačilu. 

DODATNE INFORMACIJE
• v društvenih prostorih vsak torek med 18. in 19. uro, ali 
• na telefonski številki 040 595-393 (Viktor Munda) ali 

040 886-580 (Bojana Munda)

Pogoj za prijavo je plačana članarina PZS za leto 2015. 

DOBRODOŠLI STE V ČUDOVITI IZKUŠNJI, KJER NE MANJKA LEPE NARAVE, SRČNIH
LJUDI, ISKRENEGA SMEHA IN POZABE OD VSAKODNEVNIH TEŽAV. 
IZKORISTITE, NE BO VAM ŽAL!

PRIJAVNICA ZA PLANINSKI TABOR „MEDVODJE 2015“
Ime in priimek: 

Naslov: 

Datum rojstva: EMŠO:

Član planinskega društva:

in članarina za leto 2015 je bila poravnana v mesecu:

Telefon: e-mail:

ZA MLADOLETNE OTROKE, KI SE BODO TABORA UDELEŽILI SAMI

Ime in priimek staršev:  

Telefon:

Datum: Podpis:


