
 
              OBČINA BOHINJ 

 

 

TRIGLAV – SIMBOL SLOVENSTVA 
 

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 
 

za udeležbo na 31. spominskem pohodu Združenja veteranov vojne za Slovenijo, Združenja 

SEVER, borcev za vrednote NOB in Slovenskih častnikov na Triglav 08. in 09. 07. 2016.   
 

 

Ime in priimek  .…………………………….………...........       rojen  .................................... 
 

 

Naslov ………………………………………...... Št. pošte ..........    Pošta ............................... 
 

            Velikost majice (obkroži) – informativno! 

tel. štev   …………………....       GSM  …………………         S        M       L       XL       XXL 

     
 

Prijavljam se kot član: 
 

………………………………………………………………………………………. 

   (navedite iz katerega združenja prihajate) 

 

S četrtka 07. na petek 08. julija želim prespati:   

                          

(ustrezno obkrožite)        VC Pokljuka vojašnica Bohinjska Bela 

          samo spanje (5 €)         samo spanje (5 €) 

 

S petka 08. na soboto 09. julija želim prespati:    

 

(ustrezno obkrožite) VC Pokljuka  

  samo spanje (5 €) 
     

OSTALIH NOČITEV NE SPOROČAJTE ORGANIZATORJU, 

UREDITE SI  JIH SAMI! 

 

Na pohodu z 08. na 09. julij želim prespati:           (ustrezno obkrožite)                    na Kredarici      
                 20 EUR 

 

 

  v domu Planika         v Staničevem domu       v Vodnikovem domu      ne bom prespal na gori. 
 20 EUR 20 EUR 

 
 

S podpisom te prijavnice izjavljam, da sem seznanjen z razpisnimi pogoji za pohod in da se 

pohoda udeležujem na lastno odgovornost. 
 

 

  DATUM:     PODPIS: 
 

 ……………………………   ……………………………. 

 

PROSIMO ZA ČITLJIVO IN TOČNO IZPOLNITEV PRIJAVNICE! 

DODATNA POJASNILA: 

F

 

31.

2016



 
 Organizator je za nočitve na Pokljuki s četrtka, 07. na petek 08. julija rezerviral vse razpoložljive 

zmogljivosti v hotelu CENTER in v vojaških spalnicah VC Pokljuka in vojašnice Bohinjska Bela. 

  

 Razervacijo nočitve  v hotelu CENTER si morate urediti - rezervirati sami po telefonu 04 532 00 00 ali 

na E- naslov info@center-pokljuka.si  do ponedeljka, 04. julija 2016.  

  Usluge v hotelu bodo stale:   nočitev z zajtrkom   30,40  €,  polpenzion  36,00  €,  večerja  8,80 €,  

zajtrk  5,00 €.   Zajtrk bo organiziran od 05- ure dalje.  

 

 Za prenočišča v VC Pokljuka in vojašnici Boh. Bela bo delovala koordinacija rezervacij preko 

krovnih organizacij in spletnega naslova  »janez.kunstelj1@telemach.net«. Rezervacija bo potrjena z 

odgovorom zahteve in z izdajo bona.  Bohinjska Bela se bo popolnjevala šele, ko bo polno zaseden VC 

Pokljuka. V teh dveh objektih je rezervirano samo prenočišče brez hrane!  Cena prenočišča je 5,00 € in 

se plača v krovni organizaciji  za izdani bon ne glede na to ali bo prenočišče kasneje tudi koriščeno.  

 

 Organizator je tudi za nočitve s petka, 08. na soboto, 09. julija rezerviral del zmogljivosti v VC 

Pokljuka. Prijavili se boste v sprejemni pisarni pohoda na Rudnem polju in tudi poravnali 5,00 € za 

prenočišče. 

 

 Vzpon na vrh Triglava od doma Planika in Triglavskega doma bo dovoljen samo v zanesljivem 

vremenu. 

 

 Rezervacija prenočišča na gori z 08. na 09.07.  je možna samo preko vašega združenja. 

 

 Ne vplačujte prenočišča pred potrditvijo rezervacije s strani vašega združenja ali organizatorja. 

 

 Po vplačilu obvezno pisno sporočite organizatorju za koga je plačilo nakazano! To velja še  

     posebno, če je z enim plačilnim nalogom – položnico  vplačano  za več pohodnikov skupaj. 

 

 Organizacijski odbor 
 

mailto:info@center-pokljuka.si

