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Pomembno! 
 Predstavljeni bodo zgolj primeri prakse priprave in izvedbe 

planinskega tabora.  
 

 Ne obstaja enotna formula za pripravo in izvedbo tabora.  
 

 Uporabite domišljijo in svoje znanje!

 Dodatni viri informacij:  
 Priročnik za izvedbo planinskega tabora  
 Izkušnje izvajalcev planinskega tabora 



Vsebina predavanja 
1. Tabori v naravi 

 Organizacijska izvedba tabora 
 Proces priprave tabora 
 Taborni prostori 
 Taborna oprema 
 Finančni vidik tabora 

 Vsebinska izvedba tabora 
 Program 

2. Tabori v koči 
3. Skupni tabori 



1. Tabori v naravi 



Proces priprave tabora 



… od začetka do konca… 
 Termin in kraj 
 Prijava tabora na razpise 
 Strokovni kader 
 Sestanek vodstva 
 Razpis  
 Promocija 
 Zbiranje prijav 
 Sestanke vodstva 
 Opravila pred izvedbo tabora 
 Odhod na tabor 
 Opravila po zaključku tabora 
 

 



Termin in prostor za tabor  
OKTOBER - DECEMBER 

 Termin  in kraj taborjenja moramo 
rezervirati čim prej.  

 Dejavniki na katere moramo paziti: 
 Prosti čas udeležencev – počitnice, dopusti,... 
 Možnost pridobivanja vodstvenega kadra 
 Tabori sorodnih organizacij 

 



Prijava tabora na razpise 
JANUAR - JUNIJ 

 Primerni razpisi: 
 Razpis MK PZS 
 Občinski razpisi in razpisi športnih zvez 
  Razpisi študentskih organizacij 

 



Izbira kadra  
FEBRUAR 

 Planinski vodniki – ture lahko vodijo le vodniki registrirani za tekoče 
leto, potrebno je upoštevanje normativov za vodenje. Smiselno je, da je 
eden izmed vodnikov tehnični vodja, ki poskrbi za izvedbo planinskih 
vsebin (ture, orientacijsko tekmovanje). 
 

 Mentorji PV – lahko sodelujejo pri izvedbi tur kot pomočniki na 
lahkih poteh, potrebna je registracija za tekoče leto. 
 

 Spremljevalci na avtobusu so lahko le polnoletne osebe, in sicer en 
spremljevalec na 15 otrok. 
 

 Kuhar mora imeti primerno izobrazbo, dokumentacijo in higienske ter 
zdravstvene minimume s seboj na taboru.



Izbira kadra  
FEBRUAR 

 Ekonom je oseba, ki skrbi za nabavo hrane, pogosto je to organizacijski 
vodja ali kuhar. 
 

 Zdravstveni delavec je oseba, ki brezpogojno obvlada prvo pomoč, 
primerna je končana srednja zdravstvena šola.  
 

 Pomočniki/animatorji so lahko vsi, ki želijo prostovoljno sodelovati 
pri izvedbi tabora. MK PZS za ta kader izobražuje mladinske voditelje.   

 
KVALITETEN IZBOR KADRA ZMANJŠUJE KAZENSKO 

ODGOVORNOST V PRIMERU NEPREDVIDLJIVIH NESREČ! 
 

Vsakdo se mora zavedati svojih nalog na taboru!  
 



Primer: Kader PD SNEŽNIK  
na taboru Čezsoča 2011 

     Št: Zadolžitev: 
 Kuhar in ekonom   3 Kuhanje,   

      nabava hrane 
 Tehnični vodja   1 “Hišnik” na taboru,  

      planinske ture 
 Vodja tabora – programski vodja  1 Vse prej, na in po  

      taboru, finance,  
      skrbi da se program  
      izvaja 

 Mentor    1 Družabnost in skrb  
      za mlajše 

 Vodnik A    6 vodenje in   
      načrtovanje tur  

 Vodnik B    0 vodenje in   
      načrtovanje tur 

 Zdravstveni delavec   1 Prva pomoč na  
      taboru 

 Mladinski voditelji   6 Družabnost,  
      pomoč pri izvedbi 

 Skupaj:    19 



Sestanek vodstva
FEBRUAR 

 Na sestanku bodoče člane vodstva 
tabora seznanimo z informacijami o 
poteku in terminu tabora.  

 Na sestanku določimo: 
 zadolžitve posmazenika na taboru 
 načrtovanje ogledne ture itd. 
 rok do katerega posameznik potrdi sodelovanje v 

vodstvu tabora 



Razpis – Prijave  
APRIL

 Razpis naj vsebuje: 
 

 Prijavnico s podatki (ime, priimek, naslov, šola, 
telefon staršev, zdravstvene posebnosti, soglasje 
staršev pri mladoletnikih, soglasja o prevozu) 
 

 Osnovne podatke (termin, kraj, okviren program, 
ceno, podatke o organizatorju, telefonsko številko 
organizatorja, rok za prijave, način prijave, 
informacije o akontaciji, informacije o opremi 
potrebni za udeležence, pogoje odpovedi taborjenja – 
slabe izkušnje iz preteklih let)



Razpis – Prijave  
APRIL 

 Ceno tabora določimo na podlagi finančnega plana tabora. 
 

 Finančni plan obsega: 
 
 ODHODKI: avtobusni prevozi, najem prostora, oskrba s prehrano, 

dnevnice, potni stroški, vstopnine, izdelava biltena, tisk majic, 
zavarovanja,... 
 

 PRIHODKI: vplačila udeležencev, sredstva z razpisov, donatorska 
sredstva, prispevki planinskih društev, športnih zvez,... 

 
Več o finančnem načrtovanju tabora v naslednjem sklopu.  



Zbiranje prijav  
APRIL - MAJ 

 Določiti je potrebno: 
 število maksimalnih prijav (glede na kader, 

kapacitete tabora) – priporočljivo do 45  
udeležencev. 

 način zbiranja prijav 
 datum zadnjih prijav 
 dodatno je potrebno informirati o taboru tiste, ki 

prihajajo v stik z potencialnimi udeleženci. 



Promocija  
APRIL - MAJ 

 Lokalni, šolski časopisi 
 Plakati z jedrnatimi informacijami 
 Flyerji 
 Spletna stran 
 Predstavitve po šolah (CD – filmček) 
 Organizacija izleta z namenom pridobitve novih 

udeležencev 
 Tabor kot priznana obvezna izbirna vsebina v srednjih šolah 
 Stalnim udeležencem pošljemo vabila 

 
 Celoletno delo z mladimi – najboljša promocija za tabor.  

 



Sestanek vodstva  
ZAČETEK JUNIJA 

 Število prijavljenih 
 Razmestitev prijavljenih po skupinah 
 Razmestitev kadrov po skupinah in zadolžitvah 
 Osnutek programa 
 Ogledne ture 
 Plan nabave stvari za tabor 
 Pregled potencialnih sponzorjev in donatorjev 



Ostale dejavnosti pred odhodom  
JUNIJ - JULIJ 

 Obvestilo udeležencem z vsemi napotki in obvezno 
opremo (čas, kraj odhoda, kraj in čas sestanka  
sestanek za starše… ) 

 Sestanek za starše !!! 
 Naročilo avtobusnih prevozov za na tabor in pa na 

samem taboru: 
 Polnoletni spremljevalci 
 Prevoznik mora izpolnjevati predpise za prevoz mladine z ustreznim 

vozilom in šoferjem 
 Prevozi z osebnimi avtomobili niso priporočljivi, tudi za kombije so 

priporočljivi profesionalni vozniki. 



Ostale dejavnosti pred odhodom  
JUNIJ - JULIJ 

 Nakup materiala, opreme, morda nekaterih živil 
 
 Soglasja staršev 

 
 Dokončno usklajevanje s kuharjem - ekonomom 

glede prehrane. 
 

 Seznanitev zdravstvenega delavca z zdravstvenimi 
posebnostmi udeležencev. 
 



Odhod na Tabor  
JULIJ 

 Odhod moramo organizirati suvereno! 
 
 Če imamo “uniforme” jih oblečemo, da se nas 

jasno spozna med udeleženci. Čim hitrejši odhod. 
 

 Vedeti se mora kdo je vodja in avtoriteta. 
 

 Poskrbeti je potrebno da je pred odhodom plačana 
članarina in tabornina.  
 



Opravila po taboru  
AVGUST - SEPTEMBER 

 Analiza tabora – celotno vodstvo 
 Vsebinsko poročilo 
 Finančno poročilo 
 Zaključevanje dokumentacije in zbiranje računov 
 Zaključna poročila za razpise 
 Zahvale sponzorjem in donatorjem 
 Izdelava CD - jev s fotografijami in izdelava 

biltena.  
 



Taborni prostori 
 
 



Primernost tabornega prostora 
- Primeren teren za šotore; dovolj ravnega prostora 
- Oskrba s pitno vodo; vodovodno omrežje ali izvir (analiza) 
- Ugodna možnost dostave in nabave hrane 
- Cena tabornega prostora in oddaljenost 
- Bližina izhodišč za planinske ture 
- Primernost za udeležence 
- Bližina zdravstvene oskrbe 
- Dostopnost z prevoznimi sredstvi 
 

 
ČE JE MOŽNO JE DOBRO OPRAVITI OGLED PROSTORA V 

ČIMBOLJ PODOBNEM TERMINU! 



Taborni prostori v Sloveniji 

Jezersko – Planšarsko jezero 
Kapaciteta:  2 tabora do 100 udeležencev 
Lokacija:   dostopna z avtobusom 
Pitna voda:  da 
Nabava:   trgovina 2 km 
Izhodišča:  vsaj 5 atraktivnih tur iz tabora 
Program:  Jenkova Kasarna, Bazen v Kranju 
 

 
 



Taborni prostori v Sloveniji 

Dovje 
Kapaciteta:  do 90 udeležencev 
Lokacija:   dostopna z avtobusom 
Pitna voda:  da 
Nabava:   trgovina 4 km (Mojstrana) 
Izhodišča:  atraktivne ture s tabora (Dovška Baba, Kepa) 
Program:  Bazen v Kranjski gori, Muzej TNP, Pr Katr na Dovjem 

 



Taborni prostori v Sloveniji 

Pokljuka – Rudno polje 
Kapaciteta:  do 90 udeležencev 
Lokacija:   dostopna z avtobusom 
Pitna voda:  da 
Nabava:   trgovina 14 km (Zgornje Gorje) 
Izhodišča:  atraktivne ture s tabora (Triglav, Viševnik, Lipanca) 
Program:  Bazen v Bohinjski Bistrici, Bohinjsko jezero, Adrenalinski park 

  Bohinj 

 
 



Taborni prostori v Sloveniji 

Drežniške Ravne 
Kapaciteta:  do 60 udeležencev 
Lokacija:  dostopna z avtobusom (malim) 
Pitna voda:  da 
Nabava:  trgovina 12 km (Kobarid) 
Izhodišča:  atraktivne ture s tabora (Krn, Krasji vrh,…) 
Program: plezalna stena v kampu Koren, Koseška korita,  
   kopanje Nadiža, muzejske zbirke v Drežnici, slap 

  Kozjak  
 



Taborni prostori v Sloveniji 

Završnica 
Kapaciteta:  do 90 udeležencev 
Lokacija:  dostopna z avtobusom 
Pitna voda:  da 
Nabava:  trgovina 4 km (Žirovnica) 
Izhodišča:  atraktivne ture s tabora (Stol,Begunjščica…) 
Program: kopanje v Radovljici, muzej čebelarstva v  

  Radovljici, …  

  



Taborni prostori v Sloveniji 

Čezsoča 
Kapaciteta:  do 90 udeležencev 
Lokacija:  ni dostopna z avtobusom, potrebna pomoč 

   domačinov 
Pitna voda:  da 
Nabava:  trgovina 5 km (Bovec) 
Izhodišča:  atraktivne ture s tabora (Polovnik, Rombon… ) 
Program: kopanje v Soči, ogled Trdnjava Kluže, ogled PUS 

    

  



Cena tabornega prostora 

 Odvisno koliko časa? 
 Odvisno kdo kupuje, kdo ponuja? 

 
Cena je kot na tržnici… 

… večkrat kot kupuješ, manj plačuješ! 
 

Pomembno: Podpis dogovora o ceni.  



Taborna oprema 

 
 



Kaj potrebujemo?  

 Spalne šotore 
 Jedilnico 
 Kuhinjo 
 WC 
 Umivalnico 



1. Spalni šotori 
- Cena šotora: 300 – 1000 €  
- Možna izposoja pri sorodnih organizacijah, pri civilni zaščiti ali  

Slovenski vojski 
- Lastni šotori udeležencev ali vodstva  
 

 
 
 

-       cca. 280 €    cca: 560 € 



2. Kuhinja 
- Montažni ali zidan objekt, lahko šotor ali prikolica 
- Velik štedilnik, hladilnik  
- Posoda in pribor (izposoja v šolskih menzah, gostilnah) 
- PRAVNO: tla, ki dopuščajo mokro čiščenje, posode v zaprtih omarah. 

Shramba čista, suha in zavarovana pred živalmi, nabava pokvarljivih jedil 
sproti. 

 



3. Jedilnica 
- Velik šotor, možnost izposoje pri Slovenski vojski 

 



4. Stranišče in umivalnica 
- Najem kemičnih stranišč (VIGRAD, DIXI…) 
 
 
 
 
- Improviziran objekt 
 

 



5. Ostalo 
Kurišče 
- ločeno od bivalnih prostorov in zavarovano 
 
Odvoz odpadkov: 
- ločeno zbiranje, organiziran odvoz smeti (komun. 

podjetje) 
- dogovor z okoliškimi kmetijami za odvoz pomij 
 
Ostalo: 
- Gasilni aparati 
- Orodja za delo 

 



Finančni vidik  
organizacije tabora 

 
 
 



Nekaj nasvetov… 
 Finance morajo biti transparentne v celotnem procesu 

izvedbe taborjenja. 
 Obvezne so izdaje potrdil o vplačilih in izplačilih. 
 Poslovanje preko naročilnic, pogodba z dobavitelji 

(alternativa – plačilna kartica društva). 
 Originalni računi plačani z gotovino morajo biti 

naslovljeni na organizatorja (do 50 €).  
 Cena tabornine mora biti določena tako, da pokrije 

vse stroške!!! (odhodki = prihodki) 
 Priporočilo: Za finančno poslovanje je odgovorna ena 

oseba, ki je neposredno odgovorna predsedujočemu v 
društvu.  



Prihodki 

 Tabornine 
 Razpis PZS 
 Občinski razpis 
 Sredstva društva 
 Donacije, dotacije in sponzorstva 

 



Odhodki 
 Najem tabornega prostora 
 Nabava taborne infrastrukture 
 Tisk promocijskih zgibank 
 Poštne storitve 
 Pisarniški material 
 Prevoz opreme na tabor 
 Stroški ogleden ture 
 Tisk majic 
 Dodatno nezgodno zavarovanje 

 



Odhodki 
 Vstopnine za muzeje 
 Avtobusni prevozi na tabor in na taboru 
 Prehrana 
 Najem kemičnih WC 
 Odvoz smeti 
 Potni stroški 
 Stroški izdelave biltena 
 Stroški nabave farmacevtskih izdelkov 

 



Približno koliko? 
 Prehrana / osebo / dan:   5 € 
 Spanje v koči / osebo / dan:  6 € 
 Obrok v koči / osebo / dan:  5 € 
 Kilometrina:     0,18 € 
 Avtobus : 

 Poldnevni najem (8h, 150 km, 35 sed.):  300 € 
 na osebo (obe polni vožnji)   9 € 

 Najem kemični WC (kabina / teden): 100 € 
        



Nasveti za znižanje stroškov 
Najbolj stroške znižamo z načrtovanjem!!!! 

 
 Prehrana:  

 kupovanje blagovnih znamk 
 načrtovanje jedilnika 

 
 Prevozi: 

 polna vožnja na tabor in nazaj s tabora 
 več ponudb in potem izbira 

 
 Več društev: 

 enkratno postavljanje tabora, prevoz opreme, manjši začetni stroški nabave opreme, 
nižja cena pri dobaviteljih (wc…) 

   
 Tiskovine (bilten, prijavnice, dopisi) 

 fotokopiranje namesto tisk, namesto tisk na internet, elektronska sporočila  
 



Vsebinska priprava tabora 

 
 
 

 
 
 



Kaj lahko počnemo? 
 Spoznavne igre 
 Spoznavanje okolice  
 Družabnost ob tabornem ognju 
 Ture, plezanje, nočni pohodi 
 Planinske  in ustvarjalne delavnice 
 Športne in taborne igre 
 Kopanje in piknik 
 Obisk lokalnih znamenitosti, muzejev 
 Orientacijski pohod in bivakiranje 
 Planinski krst, poroke,  
 Pevska tekmovanja 
 Gostovanje GRS 



2. Planinski tabori v kočah 

 
 



Razlogi ZA 
+ lažja organizacijska in vsebinska priprava 
+ lažje finančno predvidevanje 
+ možna izvedba kljub pomanjkljivemu 

inventarju 
+ neodvisnost od vremenskih razmer 
+ možnost taborjenja brez predogleda prostora 

(tujina) 
+ pripomore k finančnemu obstoju planinskih 

koč 
 



Razlogi PROTI 

- manjša atraktivnost 
- ni stika z naravo 
- finančno manj ugodno (ni možnosti 

racionalizacije) 
 



1. možnost: 
 Najem koče brez oskrbe 
- stroški najema tabornega prostora =  

stroški najema koče 
- vsebinsko podoben projekt kot  

planinski tabor 
- manjša organizacijska zahtevnost 

(šotori, posoda, kuhinja, kopalnica, 
oskrba z vodo, elektriko, zemljišče, 
postavljanje…) 



2. možnost: 
 Najem koče z oskrbo 

- praviloma finančno povečanje stroškov  
bivanja  

- vsebinsko podoben projekt kot 
planinski tabor 

- minimalna organizacijska zahtevnost 



Primerni objekti 

 PUS Bavšica 
 Planinske koče 

 www.pzs.si/koce podatki o kapaciteti, 
ceni, kontakt 

 Taborniški in skavtski objekti 
 Centri šolskih in obšolskih dejavnosti 
 Objekti posameznih društev 
 Kmečki turizmi 

 

http://www.pzs.si/koce


Zaključek 

Taborjenje v koči je načeloma 
enostavnejše kot priprava tabora, zato 
je primerna oblika, če še nimate veliko 

izkušenj in opreme, potrebne za 
izvedbo planinskega tabora! 

Tabor na prostem predstavlja večji 
organizacijski zalogaj, a prinese več 

doživetij in ima svoje prednosti! 



3. Skupni tabori 

 
 
 



Prednosti povezovanja 
+ Najpomembnejši: Vsak začetek je težak 
+ Zmanjšanje stroškov najema zaradi dolžine taborjenja 
+ Zmanjšanje cene storitev pri dobaviteljih (WC, 

Avtobusi, Program) 
+ Skupna delovna sila za postavljanje in podiranje 
+ Več finančnih sredstev za posodabljanje in nakup 

inventarja (okrog 4000 € / letno) 
+ Zmanjšanje stroškov prevoza (polni avtobusi v obe 

smeri) 
+ Skupne ogledne ture, lažje načrtovanje programa 
+ Skupna oprema 



Slabosti povezovanja 

- vezanost časovnega termina (kroženje) 
- skupna odločitev o tabornem prostoru 
- potreben koordinator 
- veliko načrtovanja 
- veliko usklajevanja 
- manjši izbor tabornih prostorov 



Veliko uspeha pri 
organizaciji tabora in hvala 

za pozornost! 
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