
GREMO V GORE 
Termin: 17-21.8.2020 
Lokacija: Jelendol 31, 4290 Tržič, Taborniški dom Šija.  
Čas: Nastanitev 
Zbor: Primerno za: 6—15 let. 
Cena: 350€ 
UGODNOSTI: prijave do konca aprila –10%, člani 2019/20 imajo tudi 5€ popusta /počitnice 

S SEBOJ: Prijavljeni dobijo navodila kaj s seboj- seznam dodatno.  
DOPLAČILA: jih ni.  
VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji, strokovno usposobljeni vodniki. Nastanitev, hrana (5 obrokov), nagrada, 
fotogalerija,...  
PLAČILO: Znesek po izdanem računu s strani računovodstva poravnate na TRR: SI56 6000 0000 0376 237 (Hranilnica LON) -Avans 30€.  
Namen: ime in priimek otroka ter datum počitnic, sklic: nrc. Plačilo izvedite teden dni pred izvedbo oz.do pričetka počitnic.  
Zavarovanje: Udeleženci so minimalno nezgodno zavarovani.  
Zastopniki udeležencev izpolnite pristopno izjavo in jo vsaj 10 dni pred odhodom pošljete na naslov info@sadmavrica.si  
 

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA! 

Program 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

OSNOVNE  
INFORMACIJE 

TJA SE PELJEMO SKUPAJ, ZA NAZAJ UDELEŽENCE PRIDETE ISKAT STARŠI (petek do 17:30).  
Zbor je ob 7:30 na parkirišču avtobusne postaje Domžale (zadaj-makadam, veliko parkirišče).  
Za nazaj starši vabljeni, da del dneva preživite z nami na Šiji, oz. tisti, ki ne boste uspeli Vam bomo otroka in prtljago pripeljali v dolino (Jelendol). Otroci in prtljaga bodo tam 
od 16:30 dalje. Ena izmed povezav, kjer si lahko preberete kako do tja; https://www.visit-trzic.com/poti/planinske-poti/sija.html Na voljo imamo cel dom. Izjemna okolica 
nam bo nudila veliko aktivnosti, ustvarjalnosti in svobode. Ekipa strokovnih sodelavcev je vešča znanj z narave, prve pomoči in vodenja po planinskih poteh. Zato smo pre-
pričani, da bo ta izkušnja za otroke povsem varna, navdihujoča in primerna za novo izkušnjo življenja. Na tabor sprejemamo do 15 otrok.  

Predviden dnevni 
program počitnic. 
 

SPOZNAJMO ŠIJO  
 
Nastanitev v koči, domača hrana, 
spoznavanje delovne ekipe in eki-
pe za vodenje tabora.  
Spoznavanje okolice in varnostni 
vidiki.  
Čez dan prikaz vozlov in uporaba 
noža (učenje šiljenja, lupljenja 
vej...).  
Priprava na večerni taborni ogenj 
in opazovanje narave.  

LOKOSTRELSTVO  
 
Naravni material je tisto, kar nas 
navduši. Nemalokrat otroci sa-
mi najdejo rešitve kaj in kako bi 
ga uporabili. Izhajali bomo z njih.  
Naučili jih bomo tudi izdelati lok 
in fračo. Zadevali bomo cilje.  
Zvečer bomo aktivno uporab-
ljali svetilke in poiskali kaj zani-
mivega. Palačinka party.  

KAMNINE 
 
Spoznavamo strukturo kamnin, zem-
lje in rastlin. 
Za kaj vse to lahko uporabimo? Nekaj 
nauka za kaj so rastline dobre.  
Naberemo nekaj rastlin za čajanko.  
Pomagamo v kuhinji s peko slastnih 
gorskih piškotov. Odpravimo se na 
kratek pohod do živine ali izdelamo 
kalejdoskop. 
Zvečer imamo čajanko in si na platnu 
na prostem ogledamo star slovenski 
film (presenečenje).  

GORA  
 
Gore so naše okolje.  
Spoznajmo jih bolj nazorno. 
Poskusimo plezati. (vodeno 
plezanje po plezalni steni, ki je 
na domu).  
Uživamo dan, sporočeno, brez 
velikih obveznosti.  
Ustvarjamo po navdihu.  
Zvečer, pižama party in izbor 
za najboljšo frizuro:).  
Bogate nagrade.  

ČAS SEDANJOSTI  
 
Gremo na jutranji pohod do plani-
ne Kofce, kjer si ogledamo delo z 
živino in kako se dela skuta.  
 
Hvaležni smo za tisto, kar nas 
obdaja.  
Naravo in našo prisotnost strne-
mo v skupek besed, dejanj in 
pogledov.  
Zaključno druženje s starši (tisti, 
ki uspe), sicer prosta igra in dru-
ženje.  

Zavod 1-2-3 
Center socialnih in izobraževalnih  

aktivnosti 
 

www.zavod123.si 
info@zavod123.si 

070 295 617 

ŠAD MAVRICA 
Športno atletsko društvo  

 

www.sadmavrica.si 
info@sadmavrica.si 

+386 31 314 870 
 


