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Mladinski odseki planinskih društev 

Savinjskega meddruštvenega odbora 
 

VABIJO 
 

na 17. mladinski tabor 

“Lokve 2015” 

8.8.–15.8.2015 

 

Poletje, čas za uživanje na svežem zraku, brez krikov modernega sveta, čas za druženje z 

vrstniki. Le kje bi se dalo to bolj izkoristiti kot na mladinskem taboru? 

In kje se bomo letos utaborili? Naselje Lokve leži v z gozdom obdani dolini 965 metrov 

nad morjem na severozahodnem delu Trnovske planote. Kraj je le 20 km oddaljen od 

Nove Gorice, poti pa se odpirajo tudi proti Ajdovščini in Idriji ter Čepovanu in Mostu na 

Soči. Lokve in njihova okolica so prepredene z velikim številom pešpoti, v bližini pa je 

tudi nekaj bolj znanih vrhov, kot sta npr. Čaven in Mali Golak. Prav tu, na Lokvah,  

bomo med 8. 8. in 15. 8. 2015 postavili šotore in taborili v prijetnem planinskem okolju. 

Številne naravne lepote te pokrajine pa nas vabijo, da jih doživimo. Če lahko to naredimo 

v dobri družbi, je še toliko bolj »fajn«. 

 

Med osemdnevnim druženjem bo poskrbljeno za pester pohodniški program, ki bo 

upošteval tako izkušnje kot fizično pripravljenost udeležencev . Točen plan pohodov 

seveda še ni izdelan, predvidoma bomo obiskali nekaj okoliških vrhov, se podali na 
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kakšno pešpot in se povzpeli na Čaven ter na Mali Golak. V času taborjenja bodo 

potekale različne aktivnosti in družabne igre . Tudi letos bo tabor potekal skupaj z 

otroki iz Planinskega društva Sežana, tako da se bomo lahko vsi skupaj z igro vrnili v 

otroška leta in brezskrbno preživljali prosti čas. Lani se je to pokazalo kot odlična 

kombinacija in  vsi skupaj smo res uživali . Obiskali bomo tudi okoliške znamenitosti, 

si privoščili nekaj vodnih radosti, se preizkusili v orientaciji in kar je najpomembnejše, ne 

bomo pozabili na planinsko družabnost, predvsem tisto najslajšo, večerno druženje ob 

tabornem ognju. Kitara, petje, smeh, pečene hrenovke… Nepozabno   

 

PRIDRUŽITE SE NAM, NE BO VAM ŽAL!!!!  
 

Cena tabora znaša 130,00 eur na osebo in vključuje: 

-  vse prevoze (v okviru programa; tudi prevoz na tabor),  

- hrano (polni penzion ), 

- aktivnosti (ki se bodo dogajale v okviru programa) in 

- vso ostalo oskrbo. 

 

Ob prijavi je potrebno plačati akontacijo v višini 50,00 eur, preostali znesek (80,00 eur) 

pa do 1. 8. 2015. Akontacija se vrne samo v izrednih primerih. Vse plačniške obveznosti 

poravnate na transakcijski račun PD Sežana: SI56 1010 0003 5729 363 s pripisom Za 

mladinski tabor Lokve 2015, v zadevi pa navedete svoje ime in priimek. Prijave so 

možne do 8. 7. 2015 oz. do zasedbe prostih mest. Vseeno pa prosimo, da se, če je le 

mogoče, prijavite čim prej, saj nam boste s tem olajšali organizacijo tabora. 

 

 

Prijavnico lahko pošljete preko navadne ali preko elektronske pošte na naslov: 

PD Sežana, Srebrničeva ulica 1, 6210 Sežana ali erika.moze@gmail.com. 

Za kakršnekoli dodatne informacije pa lahko pokličete na naslednjo telefonsko številko: 

041-940-312 (Erika Može). 

 

 

 

 

Lep pozdrav in nasvidenje na mladinskem taboru! 

vodja tabora: Erika Može 

041-940-312 

erika.moze@gmail.com 

 

                                                                                     tehnični vodja tabora: Štefan Matjaž 

041-976-825 

stefan.matjaz@gmail.com 
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PRIJAVNICA za mladinski tabor 2015 

 

Ime in priimek: _________________________________________________________ 

 

Ulica in hišna številka: ____________________________________________________ 

 

Poštna številka in pošta: ___________________________________________________ 

 

Datum rojstva: _________________________________________________________ 

 

Elektronska pošta: ______________________________________________________ 

 

Telefonska številka: _____________________________________________________ 

 

Velikost majice:    S    M    L    XL    XXL 

 

Prehrana:    a) mesna       b) vegetarijanska 

 


