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Obvestilo staršem in udeležencem tabora  

 
Še malo in sobota, 1. 8. 2015, dan odhoda na tabor, bo tu! Spodaj najdete nekaj pomembnih informacij, 
tako glede odhoda, opreme itd. V primeru kakršnih koli vprašanj pa smo vedno dosegljivi po e-pošti in 
telefonu (seznam vodstva tabora je priložen). 
 

   Kako gremo tja? 
Na taborjenje se bomo odpravili s posebnim avtobusom, ki nas bo ob 8. uri odpeljal z avtobusne postaje 
v Rogatcu. Vanj bomo naložili vse, kar potrebujemo, nato pa se bomo zapeljali proti Kostrivnici, kjer se 
nam bodo ob 8:15 pridružili mladi planinci iz Kostrivnice. A to še ni vse – okoli 9:45 se ustavimo še na 
Izlakah, kjer bodo na avtobus skočili še mladi planinci in preostala ekipa iz planinskega društva Zagorje. In 
nato končno proti Ratečam! Na poti načrtujemo še en krajši postanek, do Rateč pa bomo prišli okoli 12. 
ure.  Od tam pa ni daleč do našega tabornega prostora, ki leži nekoliko nad Ratečami, pravzaprav blizu 
planiških skakalnic! Prav do tabornega prostora pa z avtobusom po gozdni cesti ne moremo, zato bomo 
prtljago in morda tudi otroke prepeljali do gor s kombijem. 
 

   Kaj bomo na taboru počeli? 
Hodili bomo na krajše in daljše izlete po dolini, okoliških vrhovih, se kopali, pridobivali nova gorniška znanja 
in izkušnje ter se seveda ob tem izdatno zabavali ! Tabor se bo zaključil v soboto, 8. avgusta, ko se 
bomo z avtobusom v zgodnjih popoldanskih urah vrnili domov. 
 

   Dosegljivost po in elektronske naprave 
Za nujne klice otrokom ali vodstvu tabora bomo dosegljivi vsak dan med 19. in 20. uro. Na tabornem 
prostoru bo letos elektrika ves čas na razpolago, kljub temu pa vas prosimo, da otrokom za na tabor ne 
dajete vrednejših elektronskih naprav (tablice, prenosni računalniki ipd.). Otroci namreč ne bodo imeli časa, 
da bi se z njimi ukvarjali, prav tako bodo moteče pri izvedbi programa tabora, te občutljive naprave pa se 
tudi zlahka poškodujejo. Iz navedenih razlogov bomo vse tovrstne naprave shranili pod ključem in jih vrnili 
ob zaključku tabora. Otroci lahko imajo s seboj mobilne telefone, vendar bomo tudi te shranili, v kolikor se 
bo pokazalo, da se z otroci ne moremo dogovoriti o času in načinu njihove uporabe. 
 

   Obiski na taboru 
Starši, na taboru ste vedno dobrodošli, upoštevajte pa, da nas v času izletov v taboru ne bo. Prav tako 
bomo program sproti prilagajali vremenu, zato je težko napovedati, kateri dan bomo kje. Skratka, če boste 
kje v bližini, pokličite kak dan prej, ko bomo že vedeli, kam nas bo naslednji dan ponesel planinski duh. Na 
taboru letos zaradi omejenih kapacitet planinskega zavetišča žal ne morete prenočiti, razen, če imate s 
seboj svoj šotor. 
 

   Seznam opreme 
Seznam opreme bi naj že dobili, prilagamo pa ga tudi tukaj (posebna datoteka). Prosimo, natančno ga 
preberite in poskrbite, da ne bo v torbi manjkalo kaj pomembnega. Priporočamo vam, da vse, kar boste 
spakirali, popišete, nato pa skupaj z otroci zložite v torbe. Tako da bodo vedeli, kje v torbi se kaj skriva. 
Seznam stvari lahko priložite tudi v kakšen žep torbe, tako da bomo ob pospravljanju lažje ugotovili, kaj 
komu manjka. 
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Vsak udeleženec si naj s seboj vzame veliko plastično vrečo (50 litrov) za smeti, da si lahko vanjo spravi 
stvari in jih tako v nahrbtniku obvaruje pred morebitnim dežjem. Obvezna je tudi kakšna plastična vrečka za 
umazane stvari. Dobrodošle so tudi kakšne družabne igre, žoga, … 
 
Kadar odhajamo na počitnice, izlete, taborjenja je vedno dobrodošla tudi žepnina. Z njeno višino ne gre 
pretiravati, saj imajo otroci s plačilom stroškov taborjenja vso oskrbo že poravnano, priložnosti za 
zapravljanje pa ne bo prav veliko. Kot namig, 20 evrov bo povsem dovolj. 
 
Pa še nekaj besed… Vsi otroci naj imajo s seboj “armaflex” za sedenje na travi in bivakiranje, ki ga bomo 
izvedli na prostem. Prav tako ne pozabite na planinsko izkaznico oz. dnevnik mladega planinca/mlade 
planinke s plačano članarino za leto 2015, obvezno naj imajo otroci s seboj tudi zdravstveno izkaznico. 
Starši, najbolje je, da te dokumente izročite Ines, Lučki, Klavdiji ali Darinki. 
 

   Prehrana 
Če ima kdo od udeležencev tabora drugačne prehranjevalne navade ali iz zdravstvenih razlogov česa 
ne sme uživati, nam to prosim takoj sporočite. Posebej vas prosimo, da nas obvestite, če mora vaš 
otrok jemati kakšna zdravila. 
 
Otroku dajte s seboj en sendvič ali nekaj podobnega, saj bo letos kosilo na taboru prvi dan nared 
šele kakšni dve uri po tistem, ko pridemo na taborni prostor. 
 

   In to je to! 
Vsak dan bomo na taboru imeli par minut časa za tiste reči, da si povemo če nam kaj ni prav, če nam kaj 
manjka in če smo s čim nezadovoljni, da se nam neprijetne stavri ne vlečejo čez ves taborni čas.  
 
Upam, da smo odgovorili na vaša morebitna vprašanja. Če vas kljub temu še kaj zanima – kar pogumno, 
pokličite! 
 
Morda še opomnik… Vse tiste, ki še niso poravnali končnih stroškov taborjenja, lepo prosimo, da to 
storijo takoj! 
 
 
 
 
 

Miha Pavšič 
vodja tabora 
 
 
 
 
 

 
Ekipa 32. tabora mladih planincev SLATNA 2015: 
 
Miha Pavšič vodja tabora, vodnik 041 367 856 miha.pavsic@icloud.com 
Harold Križanec tehnični vodja, vodnik 031 853 736  
Ines Zalezina pedagoški vodja 040 607 722  
Lučka Kokole vodnica 031 834 031  
Darinka Turnšek vodnica 040 373 901  
Ani Ogrič medicinska oskrba, vodnica 040 509 370  
Klavdija Strniša športni referent, vodnica 040 266 833  
Tina Arh vodnica pripravnica 041 992 268  
Zdenka Novak kuharica 040 205 068  
Zinka Šturbej kuharica 031 330 296  
Martin Ocepek orientacist 031 208 330  
Sara Petek družabnost 070 515 901  
Tine Kralj vodnik 031 603 087  
 


