
Komu je planinski tabor namenjen?  
Vsem mladim planincem od 3. do 9. razreda, 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 ... 

Glavni organizator letošnjega taborjenja bo planinsko 
društvo “Boč” Kostrivnica, skupaj pa 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. :)
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†   OD 6. - 13. 8. 2022   ¢

Mladi planinci, člani planinskih društev “Boč” 
Kostrivnica, “Sloga” Rogatec, in Zagorje ob 
Savi, bomo en teden skupaj taborili na 
Dovjem, nad prijazno majhno Gorenjsko 
vasico z najlepšim jutranjim pogledom na 
Julijske Alpe.

DOVJE
TABOR MLADIH PLANINCEV



Pravočasno vrni prijavnico! 
Da bomo lahko skupaj na taboru, se zabavali, 
igrali in čudovito imeli je pomembno, da 
pravočasno, do 18. aprila, oddaš prijavnico, ki jo 
dobiš pri mentorici v šoli, in poskrbiš za kondicijo 
ter s sabo prineseš obilo dobre volje, ki je na 
taboru ni nikoli preveč.

Kaj bomo počeli?              Dovje - Mojstrana
Tole še preberite! 

Za vse aktivnosti bomo poskrbeli člani vodstva,  ki že 
nekaj časa urejamo vse malenkosti, da bi naš tabor 
potekal tako, da bo vsem v veselje. 

Tabor je namenjen vsem mladim planincem, članom  
mladinskega odseka v planinskem društvu, od 3. do 9. 
razreda osnovne šole, ki si želite taboriti ob gorskih 
vršacih, bi radi preživeli gorniške počitnice, ste željni 
novih dogodivščin in znanj, radi hodite na izlete, imate 
radi naravo in bi radi s planinskimi prijatelji raziskali 
njene skrivnosti. 

Odpravili se bomo na okoliške hribe in gore, obiskali 
nas bodo zanimivi gostje, naredili bomo plezalni vrtec, 
pisali stenčas, se šli družabne igre, zapeli ob tabornem 
ognju, pokukali v kopališče in se odlično imeli.  

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

Nič lajžega! Pozanimaj se pri sošolki ali sošolcu, 
ki je na taboru že bil, pa tudi planinski mentor v 
šoli je prav gotovo neizčrpen vir informacij. :)  

Kaj še počnemo na taboru?  

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!  

Da ne boš čez poletje v najhujši vročini doma za 
računalnikom, hitro skupaj s starši izpolni 
prijavnico in jo vrni planinski mentorici v šolo! 

Dolgčas nam vsekakor ne bo!  
                   Pridruži se nam!


