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Da ne boš čez 
poletje v najhujši 

vročini tako …

… hitro po 
prijavnico! Izpolni 

jo skupaj s starši in jo 
prinesi planinskemu 

mentorju v šoli!

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!

Se vidimo avgusta! :)

Letos taborimo v Podpeci na 
Koroškem, pod vznožjem - Pece :)
Taborni prostor je na lepi jasi, ki jo 
krasi manjši ribnik. Kot nalašč za 

aktivnosti na tabornem prostoru, 

okolica pa kar sama ponuja 
zanimive hribovske cilje: Peca na 
eni strani, Pikovo na drugi, tudi 

Olševa ni prav daleč.

No, seveda je 
še marsikaj 

drugega 
zanimivega - 

slapovi, 
Najevska lipa, 

pokukali bomo tudi v rudnik 
Mežica...

Dolgčas nam 
vsekakor ne bo! 
Pridruži se nam!



Komu je planinski 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 poletne počitnice, 
• ste željni novih dogodivščin in 

znanj, 
• vas zanima, kaj počne 

gorska reševalna služba,
• se radi zabavate ter 

družite s svojimi 
vrstniki…

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 :)

Kaj se na planinskem 
taboru počne?

Pred zajtrkom malce potelovadimo ...

... pa tudi sicer se veliko gibamo, 
med drugim imamo pravo 

Taborijado!

V vročini poiščemo kakšno 
vodo in se ohladimo, 

ogledamo si okoliške znamenitosti, na 
obisk povabimo zanimive ljudi, 

ustvarjamo, tekmujemo v planinski 
orientaciji...

In, ja, seveda! Hodimo na planinske 
izlete - krajše in daljše, tudi za ves 
dan! Zvečer se ponavadi grejemo ob 

tabornem ognju :) pa še kakšno 
zapojemo!

Podpeca             4. do 11. avgust 2018

Greš na tabor prvič in bi rad iz 
prve roke izvedel, 
kako je tam? Nič 

lajžega - pozanimaj se 
pri sošolcu/sošolki, ki 
je na taboru že bil, pa 
tudi planinski mentor 

je prav gotovo 
neizčrpen vir 
informacij :)
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