
 
 

 
 

Spletne prijave sprejemamo do torka, 21. junija 2022. 
 
 

 
Informacije: 

Tamara (031 808 988) ali info@pd-menges.si 
 

 
PREŽIVITE DEL POČITNIC Z NAMI! 

 

 
KAJ BOMO DELALI NA TABORU? 

 
Letos taborimo v objemu triglavskih pravljic in karavanških legend, v kraju, kjer si 

gore podajajo roke. Mlačca bo izhodišče za planinske ture v Julijske Alpe in tri 
čudovite doline Vrata, Kot in Krmo. Na drugi strani Save Dolinke pa bomo obiskali 

Karavanke z Dovško babo in Kepo. 
Skoraj vsak dan se bomo odpravili na izlet na vrhove v okolici tabornega prostora. 

Ture bodo različnih težavnosti, od sprehodov za najmlajše do zelo zahtevnih 
zavarovanih poti. 

Prosti čas bomo zapolnili s športnimi igrami, predavanji in ustvarjalnimi 
delavnicami. Večere bomo preživljali ob prepevanju in igrah ob tabornem ognju. 

 

 
 

KOMU JE TABOR NAMENJEN? 
 

Tabor je namenjen vsem, ki bi nekaj počitniških dni radi preživeli pod platneno 
streho ob vznožju gora. Dobrodošli otroci in mladi vseh starosti! Otroci, mlajši od 
deset let, naj pridejo na tabor s starši ali drugo odraslo osebo. Lahko pridejo tudi 

starši brez otrok! 
 

 
 

KDO BO SKRBEL ZA NAS? 
 

Vodja tabora bo Boštjan Borštnar, za varnost na turah in v taboru pa bomo skrbeli 
izkušeni planinski vodniki Planinskega društva Janez Trdina Mengeš. 

Za žulje in manjše poškodbe bo poskrbljeno, kuharske vragolije in kulinarične 
užitke pa bo izvajala izkušena kuharska ekipa. 

 
 
 
 



 
KJE BOMO SPALI? 

 
Spali bomo v šotorih, za katere bo poskrbljeno, lahko pa prinesete s seboj tudi 

svoj šotor! 
 
 

 
 

KAJ POTREBUJEMO NA TABORU? 
 
 

 Potrebujemo dobro uhojene visoke planinske čevlje za izlete, superge in 
natikače pa lahko nosimo v taboru in okolici. 

 Nahrbtnik naj bo primerne velikosti, da lahko vanj spravimo malico, pijačo 
in rezervna oblačila. 

 Poleg pohodnih oblačil imejmo s seboj tudi kapo in rokavice, saj je v gorah 
lahko tudi poleti hladno. 

 V dežju pride prav nepremočljiva jakna ali pelerina in dežnik. 
 Za spanje potrebujemo toplo spalno vrečo in spalno podlogo (armafleks 

ali napihljivo blazino). 
 Včasih tudi poleti ne bo odveč dodatna odeja! 
 Ne pozabimo pribora za osebno higieno, zaščitne kreme in 

pokrivala za sonce ter sredstev proti klopom. 
 Za v šotor in večerno hojo po taboru potrebujemo baterijsko 

svetilko. 
 Dobrodošle so razne družabne igre, športni rekviziti in  

glasbeni inštrumenti! 
 Jedli bomo iz posod in z jedilnim priborom, ki jih bomo 
 prinesli s seboj. Ne pozabimo tudi na kozarec in/ali lonček! 
 S seboj moramo imeti osebni dokument ter 

zdravstveno in planinsko izkaznico! 
 
 
 
 
 

 
Vsak, ki se odloči za tabor, mora biti član PD Janez Trdina 

Mengeš zaradi zavarovanja, ki ga članstvo zagotavlja. 
Članarino lahko plačate tudi na informativnem sestanku, 

21. junija 2022! 
 

 

KAJ PA CENA? 

Enotna cena za vse udeležence je 180 EUR. Predšolski otroci taborijo brezplačno. 
Članarina ni všteta v ceno! 

S plačilom polovičnega zneska na TRR društva do torka, 21. junija 2022, se potrdi 
udeležba na taboru. Preostanek plačila se poravna najkasneje do 22. julija 2022 

oz. do teden dni pred začetkom tabora. 

 
Informativni sestanek bo 21. junija 2022 ob 18. uri na Mengeški koči. 

Pohitite s prijavo, saj je število mest omejeno! 
 

V primeru odpovedi, zaradi zdravstvenih razlogov, vam plačilo povrnemo v celoti. V ostalih 
primerih pa vam s pisno odjavo plačilo v celoti povrnemo do dveh tednov pred taborom, v 

70 % delu plačanega zneska do enega tedna pred taborom in v 50 % delu do začetka 
tabora. V času tabora se del še neizkoriščenih dni v taboru ne vrača! 

 
 

 


