
Kako se 
prijavim?

Komu je tabor 
namenjen?

Mojstrovke, Travnik … na drugi strani doline.

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…

Planinski dom v Tamarju.

Enostavno! 

Pri planinskem 
mentorju ali 
mentorici dobiš 
prijavnico, ki jo 
morajo izpolniti in 
podpisati tvoji 
starši/skrbniki. 
Oddati jo moraš 
do 17. marca 
2015. 

Ostale podrobnosti - kaj potrebuješ, 
česa ne, … - boš dobil pravočasno, spet 
pri planinskem mentorju. Če pa te v 
zvezi s taborom karkoli zanima, pa ga 
le pocukaj za rokav že prej!



Kje bomo 
taborili?

Kaj bomo na taboru 
počeli?

Taborni prostor - zavetišče Slatna - leži na 
nadmorski višini 1026 m blizu skakalnic na 
začetku doline Planica. Pravzaprav gre za 
obnovljeno nekdanjo karavlo, do katere vodi 
gozdna cesta, ki se odcepi z glavne ceste mimo 
Rateč. V zavetišču je kuhinja z jedilnico, 
kopalnica/umivalnica, sanitarije, spalnice in 
družabni prostor. Zunaj je asfaltirano igrišče in 
travnati prostor za taborni ogenj in druženje, vse 
skupaj pa okrog in okrog obdaja gozd. 

Taborni prostor je tudi dobro izhodišče za 
planinske izlete - Mala Ponca, Ciprnik, Vitranc, 
Tromeja, Tamar, Slemenova Špica, ...

Ponce in skakalnice.
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Organizator 
letošnjega 
taborjenja je 
planinsko društvo “Sloga” Rogatec, pri 
organizaciji pa sodelujeta planinski društvi 
“Boč” Kostrivnica in Zagorje ob Savi. 

Skupaj bomo tako taborili udeleženci iz 
treh planinskih društev, zato dobre 
družbe zagotovo ne bo zmanjkalo, tabor pa 
je tudi odlična priložnost za sklepanje novih 
in utrjevanje starih prijateljstev :)

Kdo bo z nami 
na taboru?

Večer ob tabornem ognju…

Taborijada!

Zavetišče Slatna.
Taborijada - taborne igre!

Krajši izleti in daljši pohodi :)

Hm, kam pa zdaj? —> 
Planinska orientacija!

In če bo zvečer hladno? Pogrejmo 
se ob tabornem ognju!

Športne aktivnosti - igrišče 
pred zavetiščem že čaka!

Kaj pa, če bo kdaj slabo vreme? 
Ha, za te priložnosti pa so tu: 
filmi, ustvarjalne delavnice, 

taborni kviz, ...


