DRAGI LJUBITELJI
PLANINSKEGA TABORA
Planinski tabor je oblika aktivnega
preživljanja prostega časa. Med počitnicami
imajo učenci dovolj časa za organizirane
oblike preživljanja počitnic, saj starši nimajo
toliko dopusta, da bi se lahko ves čas počitnic
aktivneje ukvarjali s svojimi otroki. Mladi se
želijo družiti z vrstniki in z njimi preživljati
počitnice. Interes in želja staršev pa je, da
svojim otrokom ponudijo najboljše, kar
zmorejo in kar je v skladu z interesi otrok.
Večina otrok se med letom udeležuje izletov
v planine, zato so zelo zainteresirani tudi za
planinski tabor.
Tabor je idealna priložnost za pridobivanje
drugačnih navad, da otroci spremenijo kraj
bivanja in preživijo teden dni v sproščujočem
objemu narave. Na nas pa je, ali jim bomo to
omogočili ali ne. Tabor je primeren tudi za
družine in za stare starše z vnuki, ker jih
skupno udejstvovanje na taboru še tesneje
poveže.
Cilj našega mladinskega odseka je, da pri
vsakem mladem planincu vzbudi odgovoren
odnos do narave. Čim več bodo vedeli, več
bodo opazili, s tem pa več in globlje
doživljali. Pripraviti tabor, ki bo udeležencem
prijazen, ni lahka naloga. Organizacija in
izvedba tabora bo potekala tako, da se bodo
taboreči vrnili boljši in bogatejši za nova
prijateljstva, nova znanja in izkušnje. Vodniki
bomo po najboljših močeh skrbeli, da se bo to
tudi uresničilo.

KAJ BOMO DELALI
Dom na Vogarju je odlično izhodišče za krajše in
tudi daljše izlete, kot npr. planina pri Jezeru,
planina Viševnik, planina Krstenica, Črno jezero,
Pršivec, Sedmera Triglavska jezera
Poleg kopanja v bohinjskem jezeru, bomo šli še
na Peč ali okrog jezera.
Nekaj od teh ciljev bomo osvojili tudi v sklopu
tabora.
Imeli pa bomo dovolj časa, da se tudi med seboj
bolje spoznamo. Poleg planinskih tur na okoliške
vrhove in planine bomo na taboru počeli še
marsikaj. Če nam bo vreme naklonjeno, bomo
izvedli nočni in orientacijski pohod. Preizkusili se
bomo še v plezanju, pripravili planinski krst.
Spoznali bomo razvoj planinstva, zgodovino
krajev, pridobivanje železne rude in fužinarstva.
Po turah bomo izvajali športne in družabne igre
pred domom in v njem. Izvajali bomo tudi
različne delavnice. Naučili se bomo zanimivih
planinskih veščin (vozli, priprava nahrbtnika,
orientacija, zavarovane planinske rastline, živali,
prva pomoč, kviz,...)
Uživali bomo v veselem druženju z vrstniki,
vodniki, ostalimi planinci in drugimi ter se s tem
socializirali.
Ob številnih priložnostih bomo gradili
prijateljstvo in utrjevali nesebičnost.
Program bo prilagojen predvsem otrokom,
družinam, predhodnemu znanju, izkušnjam,
vremenu in željam udeležencev.

KOMU JE TABOR NAMENJEN?
Tabor je predvsem namenjen mladim
planincem in družinam, ki imajo prednost pri
prijavi.
Organizacija tabora je prilagojena mladim
planincem in družinam. Namenjen je vsem, ki
radi hodite v hribe, želite aktivno preživeti
počitnice, se radi družite z vrstniki in si želite
spoznati nove prijatelje, ste željni novih
dogodivščin in znanja, občudujete planinsko
cvetje in gore, želite mestni vrvež za en teden
zamenjati za planinski svet, spoštujete naravo.
PREDSTAVITEV PROSTOROV
Nastanjeni bomo v Planinskem domu v lasti PD
Železničar, ki stoji na planini Vogar v Fužinskih
planinah, severno od Bohinjskega jezera. PD
Železničar je leta 1961 kupilo pastirski stan in
zemljišče. Pred obnovo in razširitvijo stanu v
planinsko postojanko so leta 1962 napeljali
vodovod z 2,5km oddaljene planine Hebed.
Otvoritev doma je bila 22. julija 1966. Ob 20letnici društva so dom poimenovali po Dragu
Kosiju (1894-1968), enem najbolj marljivih in
zaslužnih članov PD Železničar, ki ima tudi
velike zasluge za gradnjo doma.
V zimskem delovnem času lahko za večje
najavljene skupine in po dogovoru dom odprejo
tudi čez teden. V gostinskem prostoru je 70
sedežev, točilni pult; v 11 sobah je 45 postelj, na
dveh skupnih ležiščih pa 18 ležišč; WC in
umivalnice s toplo in mrzlo vodo so v vsaki etaži,
v novem delu doma pa v vseh sobah; centralno
ogrevanje, tekoča voda, fotovoltaični sistem in
agregat za elektriko, mobitel.
vir: www.pzs.si/koce.php?pid=29

POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO

ŠTEVILO UDELEŽENCEV:
največ 30

PRIJAVNICA

CENA:

Prijavljam se na planinski tabor
VOGAR 2020,
ki bo potekal od 10. do 14. avgusta 2020

OTROCI: 135 €, ODRASLI: 160 €
V ceno je všteto: nastanitev, oskrba, vodenje
ter stroški izvedbe programa.
V ceno odraslih ni všteta turistična taksa!

Ime: _____________________________
Priimek: __________________________
Datum rojstva: _____________________

Stroški prevoza niso všteti v ceno.
Predvidoma bodo znašali cca 15 €.

Naslov: ___________________________
Kraj: _____________________________

DRUŽINSKI PLANINSKI TABOR

Obvezno članstvo v PZS.

Telefon: __________________________

Tabor sofinancirata MO Novo mesto

Elektronski naslov:_________________

ROK PRIJAVE:
do 30. junija 2020
oziroma do zasedbe mest

VOGAR 2020
GREMO SKUPAJ VARNO V GORE!

KDAJ:
od 10. 8. 2019 do 14. 8. 2020

KJE:
Planinski dom na planini Vogar

PRIJAVE IN
INFORMACIJE:
Majda Markovič, tel.: 041/577-822
e-mail: majda@tomas.si
Tone Markovič, tel.:031/634-135
e-mail: tone@tomas.si

Velikost majice:_______________
Ustrezno obkroži:
Otrok
Odrasel
135 €
160 €
Datum: _________________________
Podpis udeleženca: ________________
Podpis starša, če je udeleženec tabora
mladoletna oseba:
________________________________

