
   

Planinski tabor v šotorih Planinski tabor v šotorih 
BOHINJ, 5. – 12. julij 2009 BOHINJ, 5. – 12. julij 2009 

 

 
Bohinj 

Osnovnošolci in dijaki!  
Od 5. – 12. julija vas vabim na še en odštekan 
tabor, kjer se boste zopet lahko preizkusili v 
različnih oblikah preživetja v naravi.  

Vračamo se v Bohinj, na začarano jaso, kjer smo 
leta 2002 prvič taborili, kjer smo si prvič upali in 
kjer smo dobili tolikšno mero poguma, da si 
upamo še danes. 

Znan slovenski gornik, alpinist, planinski publicist, 
Tine Mihelič je o Bohinju zapisal: »Spoznati 
Bohinj, pomeni dolgoletno iskanje in odkrivanje 
vedno novih skrivnosti, pomeni tudi nenehno 
bogatenje. Ni res, da je Zlatorog skril ves svoj 
zaklad med sive pečine Bogatina. V resnici jih je 
raztresel vsenaokoli. Ne verjamete? Samo 
poglejte ob sončnem zahodu gor na grebene! 
Ulovite svetli preblisk kapelj! Stopite poleti na 
visokogorski travnik ali jeseni med zlate macesne! 
Zazrite se v globino tolmuna gorskega potoka!...« 

Bohinj s svojo okolico je poln Zlatorogovih 
draguljev. Na nas pa je, da jih poiščemo. 

ZAČETEK tabora 
V nedeljo, 5. julija, ob 11.00  

otroke pripeljete na tabornem prostor:  
Laški Rovt pri Bohinju. 

 
KONEC tabora 

V nedeljo, 12. julija, ob 11.00 pridete po 
otroke na taborni prostor. 

 
 

CENA: 130 € 
 

Žepnina največ 10 €. 
Za vsakega naslednjega otroka iz družine -10 %.  
V ceno so vključeni vsi stroški (hrana, bivanje, 
vstopnine in stroški vodnikov).  
 
PRIJAVA: 
do 20. maja 2009 oz. do zapolnitve prostih mest, 
35 otrok. 
Kontakt:  
Silva Grm, e-mail:silvi_grm@yahoo.com,  
tel.: 041 364 671 
 
NAČIN PLAČILA: 
1. obrok: 60 €  do 20. maja 2009 
2. obrok: 70 €  do 20. junija 2009 
na transakcijski račun: 04173-0000732544 pri 
Nova KBM d.d.  
namen nakazila: »ime in priimek otroka, Bohinj 
2009«  
naslov društva: APD Kozjak Maribor,  
Ob železnici 16, 2000 Maribor  

 
 

SSSEEEZZZNNNAAAMMM   PPPOOOTTTRRREEEBBBNNNEEE   OOOPPPRRREEEMMMEEE   
Oblačila zapakirajte v vrečke in nato v 
potovalke. 
NAHRBTNIK ZA IZLETE: 
- nahrbtnik za izlete (manjši 15 l, starejši 30 l) 
- čutara ali plastenka za pijačo, vrečka za sadje, 
- zložljiv dežnik in pelerina (prav velika, da ne 

ovira pri hoji), 
- vetrovka,  
- topla kapa in rokavice, 
- klobuček ali kapa za zaščito pred soncem 
- krema za sončenje, krema za ustnice (vazelin), 

sredstvo proti klopom 
- planinski dnevnik + pisalo + barvice 
OPREMA ZA IZLETE IN IGRO: 
- planinski čevlji (čez gleženj, z gumijastim 

rebrastim podplatom;),  
- opanki (japonke ne!), športni copati, gumijasti 

škornji, 
- nogavice 3x debelejše pohodne, 6x bombažne,  
- 2x hlačne nogavice brez pet 
- spodnje perilo 6x 
- kratka majica 4x, dolga majica 4x 
- kratke hlače 2x, dolge hlače 4x   
- pulover ali flis 2x 
- bunda 
- kopalke  
OSTALO: 
- prevleka za jogi, spalna vreča (komfort 5°C ), 

vzglavnik, deka 
- pižama, pribor za osebno higieno, brisače 3x  
- (2 veliki + 2 mali) 
- naglavna ali žepna svetilka,  
- potrjena zdravstvena izkaznica, zdravila če jih  

otroci jemljejo 
- papirnati robčki, vrečka za umazano perilo 
- naslovi za pisanje kartic 
 
Mobilni telefon in video igrice prepovedane! 

 



TABORNI PROSTOR 
Velika, lepa, ravna jasa na Laškem Rovtu pri Bohinju; 
10 min hoje do Bohinjskega jezera. 
Spanje: veliki skavtski šotor za osem oseb v katerem 
je nastanjeno največ 6 otrok. 
Prehranjevanje, ustvarjalne delavnice, družabnost 
zvečer kadar dežuje: veliki štabni šotor (mize,klopi) 
Wc- ji: montažni (diksiji) 
Umivanje: umivalniki na tabornem prostoru, Bohinjsko 
jezero, bazen v Bohinjski Bistrici in Gozdna šola 
(taborniki) 

KAJ BOMO POČELI ? 
POHODI 

Otroke razdelimo v dve skupini: skupina lažji pohodi 
in skupina težji pohodi. 
Razdelitev otrok je v domeni vodnikov, ki smo za to 
strokovno usposobljeni in potem tudi odgovorni, zato 
vas prosimo, da to upoštevate. 
Skupni pohod: Korita Mostnice 
Potok Mostnica je v alpski dolini Voje, nedaleč stran od 
Bohinjskega jezera izdolbel prelepa korita nenavadnih 
oblik.   
Lažji pohodi: 
1. Planina Krstenica in Krsteniški Stog (1879 m) 
Planina je ena najlepših pašnih bohinjskih planin, Stog 
pa njen čuvaj. 

 
Planina Krstenica 

 
2. dva dni: Dolina Triglavskih jezer in Zasavska 
koča na Prehodavcih (2071 m). Dolina s sedmimi 
večjimi ledeniškimi jezerci je pravi biser Triglavskega 
pogorja. Začenja se pod prevalom Prehodavci, tik nad 
njim pa na čudoviti razgledni vzpetini stoji Zasavska 
koča. 

 
Zasavska koča na Prehodavcih 

Težji pohodi 
1. Planina Krstenica in Prevalski Stog (2075 m). 
2. dva dni: Lepo Špičje (2398 m) in Zasavska 
koča na Prehodavcih. Že samo ime gore obljublja 
nekaj lepega in res, greben Lepega Špičja ponuja 
imeniten pogled v Trento in po Dolini Triglavskih jezer.  

 
     Greben Lepega Špičja nad Kočo pri Triglavskih jezerih 

 

 
 

OSTALO DOGAJANJE: 
• kopanje v Bohinjskem jezeru, 
• kopanje v Aquaparku v Bohinjski Bistrici, 
• športno plezanje, 
• spust z žičnico, 
• preživetje v naravi:  

- izdelava peči za pizzo 

 
Pino čuva pizzo, Bovec 2008 

- pečenje na žerjavici 
• planinska šola 
• ustvarjalne delavnice, 
• športne igre, 
• planinski krst 
• družabne igre in veseli večeri ob tabornem ognju. 

 
 

Pripravila: 
Načelnica Mladinskega odseka Žejni kozorogi pri APD 
Kozjak Maribor 
Silva Grm 



 
PRIJAVNICA 

za planinski tabor »Bohinj 2009« 
 

  __________________________________________ 
ime in priimek 

__________________________________________ 
datum rojstva 

__________________________________________ 
naslov prebivališča 

__________________________________________ 
šola in razred 

__________________________________________ 
e-mail 

__________________________________________ 
telefonska številka 

__________________________________________ 
konfekcijska št. (taborne majice) 

 
ZNESEK 130 € bom poravnal v 

ENEM   /   DVEH obrokih    (obkroži) 
 

ROK PRIJAVE DO 20. MAJA 2009 
 

S podpisom potrjujem, da je otrok zdravstveno (nima 
kroničnih bolezni, poškodb ali podobno) in fizično (hoja 
4 - 6 ur/dan) sposoben, za aktivnosti v planinskem 
taboru. Soglašam, da se posnetki dejavnosti otrok 
javno objavijo in da sem seznanjen, -a  s pogoji 
prijave, navedenimi v obvestilu. 
 
V _____________________, dne _____________________. 
 

 
________________________________________ 

ime in priimek staršev 
 

________________________________________ 
podpis staršev 
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