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KAJ BOMO NA TABORU 
POČELI?

Obiskali bomo okolico Soriške planine, 
spoznali kraj, v katerem bomo preživeli 
teden brezskrbnih in svobodnih dni ter 
obiskali okoliške gore in hribe (Ratitovec, 
Črna prst, Porezen …). Taborni prostor na 
Soriški planini nam ponuja obilico 
prostočasnih dejavnosti, zato se bomo 
ukvarjali s športnimi aktivnostmi, kot sta 
odbojka in nogomet, prisluhnili načrtovanim 
predavanjem s planinsko tematiko, 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.

Kje bomo taborili?	


!
Tabor bo stal na Soriški planini, ki leži na 
grebenu med Bohinjem oz. Bohinjsko 
Bistrico na eni ter Baško grapo in Selško 
dolino na drugi strani. S planine, ki leži na 
nadmorski višini 1306 m, se proti zahodu 
vleče dolg greben Južnih Bohinjskih gora, 
ki se proti vzhodu navezujejo na Ratitovec. 
Taborni prostor je tako idealno izhodišče za 
izlete na bližnje vrhove (Dravh, Lajnar, 
Slatnik, Možic, …) ter nekoliko bolj 
oddaljene, a še zmeraj enostavno dostopne 
vrhove - Ratitovec, Kobla, Črna prst, … 
Zanimivih poti nam tako vsekakor ne bo 
zmanjkalo!	


!
Organizator letošnjega tabora je 
planinsko društvo Boč Kostrivnica, pri 

organizaciji pa sodelujeta tudi planinski 
društvi “Sloga” Rogatec in Zagorje ob 
Savi.	


Na taborjenju bodo 
tako hkrati 

udeleženci iz treh 
različnih planinskih društev, 
zatorej so nova poznanstva in pristna 
planinska prijateljsva zagotovljena ;)



Se nam boš pridružil?	


!
Kmalu bo prišlo brezskrbno poletje in z njim 
težko pričakovane šolske počitnice, ki trajajo 
kar dva meseca. Da ti v tem času ne bi bilo 
preveč dolgčas, se nam lahko pridružiš na 
poletnem planinskem taboru, ki bo letos 
potekal na Soriški planini. Za vse aktivnosti 
bomo poskrbeli izkušeni člani vodstva, ki že 
nekaj časa urejamo vse 
taborne 
aktivnosti.
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 NE POZABI!	


Tvoja skrb je, da do 9. 5. 2014 oddaš prijavnico učiteljici v šoli in poskrbiš za 
svojo kondicijo ter seveda s sabo prineseš obilo dobre volje, ki je na taboru 
ni nikoli preveč. Prijavnica je poseben list, ki ga dobiš pri učiteljici!

Komu je tabor namenjen?	


!
Vsem mladim planincem od 2. do 9. razreda 
osnovne šole, ki:	


• si želite taboriti pod šotorskimi platni, 	


• radi hodite v gore,	


• bi radi raziskovali lepote narave, 	


• bi radi aktivno in zanimivo preživeli 
planinske počitnice, 	


• ste željni novih dogodivščin in znanj, 	


• vas zanima, kaj počne gorska reševalna 
služba,	


• se radi zabavate ter družite s svojimi 
vrstniki…


