
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 

Planica je odlično izhodišče za krajše in tudi 

daljše izlete, kot npr. Krnica za Akom, Špik, 

Ponce, Ciprnik, Viš, Blejski Vintgar, Pokljuška 

soteska,  Dolška baba, Vrtaško sleme, Slemenova 

špica iz Tamarja, Nad Šitom glava po Hanzovi in 

normalni, Rjavina, Vrbanove špice… 

Ture, primerne za mlajše in malo starejše: 

Tromeja, Tamar - Kotovo sedlo,  na vrh planiške 

velikanke - po gozdu do Zelencev, spodnji in 

zgornji Martuljški slap,  Mihov dom - Vršič, 

planinski dom v Krnici, ferati Grančišče - 

Peričnik in Gozd Martuljk - Srednji vrh. 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, 

morda poroko. 

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? 

Vsem vam: mladim planincem, starejšim 

planincem, družinam, 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, 

◼ se razveselite ptičjega petja, 

◼ občudujete planinsko cvetje in gore,  

◼ želite mestni vrvež za en teden zamenjati 

za planinski svet, 

◼ spoštujete naravo. 

 

PREDSTAVITEV PROSTOROV 

Nastanjeni bomo v Planinskem zavetišču 

Slatna pod Poncami. Slatna je 2 km oddaljena 

od Rateč in leži sredi gozda na nadmorski 

višini 1023 m v bližini planiških skakalnic. 

V zavetišču Slatna je urejena kuhinja z 

jedilnico, večnamenski prostor, sanitarije s 

tuširnico in spalni prostori. Ob zavetišču je 

urejen tudi prostor za šotore ter manjše igrišče 

za košarko. Primerna je predvsem za 

planinske tabore, do 50 oseb. Slatna je 

odlično izhodišče za planinske izlete. 

Uporabite pa jo lahko tudi za druge namene, 

za oddih v neokrnjeni naravi, srečanja itd... 
http://www.pd-lisca.si/drustvene-koce/zavetisce-

slatna.html 



POHODNIŠKO DRUŠTVO NOVO MESTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽINSKI PLANINSKI TABOR 
 

SLATNA 2019 
 

10. - 17. 8. 2019 
 

Slatna nad Planico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GREMO SKUPAJ VARNO V GORE! 

 

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 
največ 40 

 

CENA: 
OTROCI: 140 €, ODRASLI: 165 € 

 

V ceno je všteto: nastanitev in oskrba, vodenje 

ter stroški izvedbe programa. 

V ceno za odrasle ni všteta turistična taksa! 

Stroški prevoza niso všteti v ceno. 

Predvidoma bodo znašali cca 20 €. 

      Plačilo:  

- pol zneska ob prijavi, 

- pol pred odhodom na tabor 

 

Obvezno je članstvo v PZS. 

Tabor sofinancira MO Novo mesto. 

ROK PRIJAVE: 
do 30. junija 2019 

oziroma do zasedbe mest 

PRIJAVE: 
V podjetju Tomas, d.o.o. Seidlova 48, vsak 

delovnik   od 8. do 10. ure 

ali info@pdnm.si 

 

INFORMACIJE: 
Majda Markovič, tel.: 041/577-822 

e-mail: majda@tomas.si 

Tone Markovič, tel.:031/634-135 

         e-mail: tone@tomas.si 

 

         PRIJAVNICA 
 

Prijavljam se na planinski tabor 

Slatna 2019, 

ki bo potekal od 10. do 17. Avgusta. 

 

Ime: _____________________________ 

Priimek: __________________________ 

Datum rojstva: _____________________ 

Naslov: ___________________________ 

Poštna številka: ____________________ 

Kraj: _____________________________ 

Telefon: __________________________ 

E-naslov:_________________________ 

Velikost majice:_______________ 
 

Ustrezno obkroži: 

Otrok             Odrasel 

140 €               165 € 
 

Datum: _________________________ 

 

Podpis udeleženca: ________________ 
 

Podpis starša oz. skrbnika, če je 

udeleženec tabora mladoletna oseba:  

 

________________________________ 
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