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Hoj! 

 

Le še nekaj dni nas loči od planinskega tabora v Podljubelju, skrajni čas torej, da nabrusimo pete in pripravimo 

potovalke! 

 

Zbrali se bomo v soboto, 20. julija, ob 9.00 na parkirišču Osnovne šole Trzin. V Podljubelj se bomo peljali 

približno eno uro. Poskrbeli bomo tudi za malico, tako da naj te ne skrbi, da boš med potjo ostal lačen. Seveda 

pa ne pozabi, da pred vožnjo z avtobusom ni pametno preveč jesti, da ti med vožnjo ne bo slučajno slabo.  

 

Ko boš polnil svojo potovalko je najbolje, da si pomagaš kar s seznamom opreme, ki smo ga pripravili. Tako 

zagotovo ne boš ničesar pozabil doma. Pametno pa je tudi, da vse svoje stvari podpišeš, da boš tudi, ko 

staršev ne bo zraven, vedel katere stvari so tvoje. Najbrž ne bi rad videl, da bi nekdo spal v tvoji spalni vreči, 

kajne?  Prav tako bo bolje, če stvari zložiš v dve manjši potovalki ali nahrbtnika kot pa v kakšen zeloooo velik 

kovček, ki ga v šotoru ne boš imel kam pospraviti. Svetujemo ti tudi, da vsa oblačila zložiš v plastične vrečke, 

tako da bodo tudi ob morebitnih hladnih (deževnih) dneh ostala zaščitena pred vlago.  

 

Če imaš nove gojzarje, jih ne pozabi uhoditi, da te na taboru ne bodo presenetili žulji. Tisti, ki 

gojzarje še kupujete pa ne pozabite, da prava planinska obutev sega čez gležnje, saj nas tako 

zaščiti pred zvini. Upamo, da ste planinski začetniki resno vzeli naša priporočila za nabiranje 

kondicije pred taborom. Vsak udeleženec naj bi namreč bil sposoben vsaj dvournega vzpona 

(v umirjenem tempu in s počitki seveda).  

 

Skupaj z obvestilom ti pošiljamo tudi zdravstveni list. Tega naj izpolnijo tvoji starši, ti pa nam ga skupaj s tvojo 

zdravstveno kartico oddaj ob prihodu na avtobus. Prav tako pa bi te radi obvestili, da če slučajno še nisi 

poravnal prispevka za tabor, to stori do 15. julija 2013. 

 

S tabora se bomo vrnili v nedeljo, 28. julija, ob 14.00 ponovno na parkirišče pred OŠ Trzin.  

 

Lepo se imej do tabora in se vidimo kmalu! 

 

Vodstvo Mladinskega planinskega tabora Podljubelj 2013  

 

 

Na koncu pa še obvestilo za starše udeležencev – v času taborjenja otroci uživajo v družbi svojih sovrstnikov 

in so hkrati pod stalnim nadzorom tabornega vodstva. Posledično obiski na taboru niso zaželeni, saj lahko 

povzročijo domotožje in zmotijo delo na taborjenju. Poleg tega pa boste lahko dogajanje na taboru spremljali 

tudi prek naše spletne strani (www.onger.org), saj se bomo tam oglašali s kratkimi novičkami.  

 

V primeru dodatnih vprašanj glede taborjenja smo vam na voljo na telefonski številki 041 517 815 oziroma po 

e-pošti: polona.podbevsek@gmail.com (Polona Podbevšek).  
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