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Stroški tabora 

30. TABOR  
Stroški, s katerimi bomo pokrili prevoz, nastanitev, prehrano in 
izvedbo programa, znašajo 110 EUR na udeleženca oz. 90 EUR na 
osebo za udeležence, ki prihajajo iz iste družine. Ob prijavi je 
potrebno poravnati akontacijo (35 EUR) oz. oddati potrdilo o 
njenem plačilu, naslednji obrok (40 EUR) nakažite do 24. 6. 2013, 
preostali znesek do končnega poplačila stroškov tabora pa 
poravnajte do 15. 7. 2013. Vsa plačila nakažite na transakcijski 
račun PD Zagorje s številko SI56 0233 8009 0667 642, pripis 
TMP-Dovje_ime in priimek vašega otroka. Vse informacije lahko 
dobite tudi pri vodji tabora. Akontacije ne vračamo, enako tudi ne 
že plačanih obrokov, če udeležbo na taboru odpoveste po 
1. juliju 2013. 

Izdelal: Harold Križanec 
PD “Sloga” Rogatec 



 

 

 

Gremo na tabor … 
Po dolgi zimi in cvetoči pomladi bo kmalu prišlo poletje, ko 
boste lahko dva meseca preživeli stran od šole in šolskih 
obveznosti. Da pa vam v tem času ne bi bilo preveč dolgčas, se 
nam lahko pridružite na tridesetem poletnem planinskem 
taboru na Dovjem. 

Za vse aktivnosti bomo poskrbeli člani vodstva,  ki že nekaj 
časa urejamo vse taborne aktivnosti, da bi naš tabor potekal 
tako, kot vsi skupaj pričakujemo.  

Dovje 2013 Program 

Izleti in ture 
Obiskali bomo okolico Dovjega, se spoznali s krajem v katerem 
bomo preživeli teden brezskrbnih in svobodnih dni, se odpravili v 
hribe na Dovško Babo, na Vrtaško planino in Vrtaško Sleme ter se 
podali gledat Triglavovo severno steno z vrha Stenarja. Podali se 
bomo tudi na ogled slapov, ki jih najdemo v okolici Mojstrane.  

Aktivnosti v in izven tabora 
Taborni prostor na Dovjem nam ponuja obilico prostočasnih 
dejavnosti, zato se bomo ukvarjali s športnimi aktovnostmi, kot je 
odbojka in nogomet, poslušali bomo in si ogledali načrtovana 
predavanja, izvedli bomo plezalni vrtec in delali vrvno ograjo, 
tekmovali bomo v planinski orientaciji in v taborijadi, igrali se 
bomo razne igre in popestrili dneve in večere z družabnimi 
igrami. Opazovali bomo zvezdnato nebo in meteorski roj 
Perzeidov, se naučili kakšen nov vozel in se potegovali za 
najboljše znanje v planinskem kvizu. Manjkal ne bo niti taborni 
ogenj in tudi kakšen zanimiv gost nas bo obiskal. 

VABLJENI na Dovje,  
Lučka Kokole – vodja tabora 

Tvoja skrb je, da pravočasno 
oddaš prijavnico in poskrbiš 
za svojo kondicijo ter seveda s 
sabo prineseš obilo dobre volje, ki je na taboru ni nikoli preveč. 

Komu je tabor namenjen? 

Vsem mladim hribolazcem od 2. do 9. razreda osnovne šole, ki 
si želite taboriti pod gorskimi vršaci, ki bi radi preživeli planinske 
počitnice, ste željni novih dogodivščin in znanj, imate radi 
naravo in bi radi preiskali  njene skrivnosti, radi hodite na izlete, 
vas zanima, kaj počne gorska reševalna služba in se radi 
zabavate ter družite s svojimi vrstniki … 


