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TABOR MLADIH PLANINCEV 

5. do 12. avgust 

Komu je tabor namenjen? 

Vsem mladim planincem od 3. do 9.  

razreda, ki: 

• si želite taboriti v šotorih, 

• peti ob tabornem ognju, 

• želite raziskati naravo v 

vsej njeni lepoti, 

• ste željni novih dogodivščin in 

znanj, 

• si želite aktivno preživeti poletne 

počitnice, 

• se radi zabavate in družite s      

svojimi vrstniki … 

Kje bomo taborili? 

Letos bomo skupaj en teden preživeli v 

majhni vasi Čezsoča. Leži na južnem delu 

Bovške kotline v bližini turističnega     

centra Bovec na levem bregu reke Soče. 

Od tod je vas dobila tudi ime, saj leži     

onkraj Soče. :)  

Obdajajo jo Julijske Alpe, med njimi Krn, 

Kanin in Stol (pri Kobaridu). V bližini so 

zanimiva vodna telesa kot je slap Virje, 

Velika korita Soče in seveda sama reka 

Soča.  



Kaj se še počne na taboru?  

• Zjutraj telovadimo, 

• igramo taborne igre – TABORIJADA, 

• hodimo na krajše izlete in daljše  

pohode, 

• tekmujemo v planinski orientaciji, 

• se grejemo in pojemo ob tabornem 

ognju, 

• ustvarjamo in igramo družabne igre, 

• povabimo zanimive goste, 

• se hladimo v reki Soči in še mnogo 

več! 

Za vse aktivnosti poskrbimo člani          

vodstva, ki že pridno pripravljamo vse   

potrebno, da se bomo imeli cel 

teden   odlično. 

Kdo še bo na taboru? 

Letošnji organizatorji planinskega        

tabora smo člani planinskega društva 

”Sloga” Rogatec. Z vami, mladimi pla-

ninci, in člani planinskih društev “Boč” 

Kostrivnica ter Zagorje ob Savi, bomo 

skupaj teden dni bivali v objemu gora, 

ustvarjali spomine in tkali nova              

prijateljstva. 

Imaš še kakšno vprašanje? 

Vprašaj najbližjega sošolca/sošolko, ki 

je na taboru že bil. Če ne pozna odgo-

vora, ti bo v pomoč gotovo planinski 

mentor v šoli. Sicer pa brez skrbi! Vse 

podrobnosti o opremi za brezskrbno 

preživet teden v naravi boš dobil pra-

vočasno pri planinskem        

mentorju.  :)  

Kako se prijavim? 

Da boš lahko doživel pravi planinski ta-

bor se moraš nanj pravočasno prijaviti. 

Pri mentorju v šoli si dobil/-a   prijavnico, 

ki jo skupaj s starši izpolni in oddaj  

do 24. aprila.  

Zdaj pa začni nabirati kondicijo in dobro 

voljo, da boš pripravljen na čudovite po-

letne dogodivščine, ki nas čakajo!  

Se vidimo avgusta! 


