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Vabimo te na nepozabno doživetje v gorah! 

Ali želiš preživeti teden dni v hribih, kjer se boš naučil osnovnih veščin preživetja, obvladovanja in 

netenja ognja, raziskovanja ter ustvarjanja po lastni volji. Potem so te počitnice zate! 

Otroci bodo spoznali lepote in skrite kotičke Kamniško-Savinjskih Alp, se naučili skupinskega dela… 

Najpomembnejše pa je seveda premor od moderne tehnologije, ki jo sploh otroci prepogosto 

uporabljajo, ter druženje s prijatelji.  

Vsak dan bi nam otroci pomagali pri kurjenju, sekanju, nabiranju dračja, pripravljanju hrane, kuhanju, 

pomivanju posode, prinašanju vode iz potoka, itd. Koča v kateri bomo bivali namreč nima elektrike in 

vode, tako da si bomo svetili z ognjem, vodo pa si bomo prinesli iz potoka. Za toploto pa bo poskrbela 

prijetna pečka. 

 

KAJ SE BO NA GORSKIH POČITNICAH POČELO? 

Na gorskih počitnicah si želimo, da bi se otroci sami zabavali in počeli stvari, ki jih zares zanimajo. Tako 

da imamo pripravljene najrazličnejše dejavnosti, začeli bomo s pohodom na Zoisovo kočo, kjer se 

razprostira lep razgled na dolino Kokre in na najvišji vrh Kamniško-Savinjskih Grintovec ali pa bomo 

odšli na Kalški greben, kjer je pot malo bolj zahtevna, a zato toliko bolj razburljiva in avanturistična. 

Naslednji dan bi se odpravili v dolino do reke Kokre, kjer bi se zabavali in poskušali prižgati ogenj. 

Upajmo da nam uspe, da bomo lahko še kaj spekli. Seveda pa se najbolj drzni lahko tudi kopajo in 

raziskujejo to prečudovito reko. Četrtek bo indijansko obarvan, skušali bomo postaviti lasten indijanski 

šotor, potem pa se bomo pomerili v streljanju z lokom. Seveda ne bo manjkalo tudi kurjenja magičnega 

ognja in pečenja sladkih penic. Za vse tiste, ki radi ustvarjate, pa bomo pripravili tudi druge aktivnosti, 

kot so izdelovanje najrazličnejših okraskov iz naravnih materialov, risanje, in podobno… Skratka za 

vsakega se nekaj najde. Za zadnji dan pa smo pripravili prav poseben lov na zaklad, kjer bomo iskali 

največje dragocenosti narave same. Tako da nikoli ne veš kaj najdeš, mogoče nekaj posebnega. Tudi mi 

organizatorji se želimo povezati z otroci, tako da kvizov, družabnih iger in prijateljskih pogovorov ne bo 

manjkalo. 

POMEMBNI DATUMI 

13. 7. 2020 Začetek Gorskih počitnic, zbor 8.00 na zbirni lokaciji 

17. 7. 2020 Zaključek Gorskih počitnic, popoldne približno 16.00 na zbirni lokaciji 
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 ZBIRNA LOKACIJA 

Dobimo se na zbirni lokaciji, kjer otroke prevzamemo mi. Potem pa imamo še 1:15 ure hoje do koče, 

kjer se bomo nastanili za 5 dni.          Naslov: Kokra 25-23, 4205 Preddvor                 zbirna lokacija 

 

      Cesta Preddvor-Jezersko                                             

LINK do lokacije: https://goo.gl/maps/Rv5kbwSWcrYqnvCX7 
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ZA POČITNICE POTREBUJETE: 

- Spalna vreča 

- Pohodni čevlji / superge, natikači, 

- Anorak ali jakna za mrzle večere 

- Tople dolge hlače / trenirka 3x 

- Pulover 2x 

- Kratke majice (min. 5x) 

- Kratke hlače (min. 2x) 

- Nogavice (min. 5x) 

- Spodnje perilo (min. 5x) 

- Brisači (min. 2x), kopalke 

- Pribor za osebno higieno, sončna krema 

- Plastenka / steklenica za pijačo 

- Svetilka in nove baterije 

- Nožek (ni nujno) 

- Zdravstvena izkaznica 

- Družabna igra (priporočljivo) 

- Telefonska številka starša 

- Manjši nahrbtnik za hrano 

- Pokrivalo / kapa s šiltom 

- Telefoni niso zaželjeni, lahko pa ga imajo s sabo 

 

CENA IN PODATKI ZA PLAČILO 

Cena za posameznika znaša:  250 €. 
 

Ampak, ker bomo ta program letos izvedli testno, vam ga ponujamo za testno ceno! Izvajalci bomo 
štirje zagnani prostovoljci, treba je poskrbeti le za hrano in prebivališče. 

Cena 2020 za posameznika znaša 40,00 EUR. 
 

Podatki za plačilo: 
Društvo Naturo.si 
Mestne njive 2 
8000 Novo mesto 
TRR: SI56 6100 0000 8250 973  

 

INFORMACIJE 

Za vse informacije sem Vam na voljo vodja programa Marko Štern;  telefonska številka: 070 589 062,  

E-pošta: marko.stern@naturo.si   
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* V primeru, da se tabora udeležuje več kot eden od vaših otrok, podpišite soglasje za vsakega posebej.  

  

    SOGLASJE ZA GORSKE POČITNICE 

 

Spodaj podpisana oče in mama (ime in priimek) ________________________________ in  

__________________________________, soglašava, da se najin otrok 

________________________________ na Naturo Gorskih počitnicah tudi prosto 

igra, pleza po drevesih, pleza po skalah, hodi bos, prižge in skrbi za ogenj (pomaga 

priskrbeti les), uporablja pipec za rezanje vej, šiljenje palic, ipd., uporablja tudi žago in 

sekiro, hodi po vodi in travi, skače po blatnih lužah, prijema deževnike, polže, žabe in 

druge nestrupene živali, lahko je umazan, blaten, moker ipd. (v torbi ima stvari za preobleči 

in PVC vrečko za umazana oblačila), skratka soglašava, da je v času programa Gorske 

počitnice v stiku z naravo in naravnimi elementi. 

 

Prav tako soglašava, da lahko mojega otroka na taboru fotografirate in snemate ter 

pridobljeno gradivo uporabljate izključno v promocijske namene Društva Naturo (spletna 

stran www.naturo.si, Naturo Facebook stran, letaki, brošure, Naturo youtube kanal, itd.). 

 

V/na ______________, dne _________________ 

 

Oče ________________________________; podpis: 

Mama_______________________________; podpis: 
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* V primeru, da se tabora udeležuje več kot eden od vaših otrok, izpolnite prijavnici za vsakega 

posebej.  

 

    PRIJAVNICA NA GORSKE POČITNICE 

 

Ime in priimek otroka: 

Datum rojstva: 

Stalni naslov: 

 

 

Ime in priimek starša ali skrbnika: 

Telefonska številka starša ali skrbnika: 

E-poštni naslov starša ali skrbnika: 

 

Posebnosti glede prehrane/bolezni/alergije ipd.: 

 

 

V/na                                     , dne 

 

 

        Podpis starša ali skrbnika: 
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