
AKTIVNA 
POLETNA 
TABORA 
V NARAVI 

PRIJAVE IN REZERVACIJE: 
Prijave se sprejemajo preko spletne prijavnice na  
www.kocevsko.com/sl/aktivnosti/tabori/ kamor 
vnesete vse potrebne podatke in izvedete nakazilo 
prvega obroka v višini 30% vrednosti polne cene. 
Prijava je potrjena z nakazilom prvega obroka. 
Preostanek v višini razlike do polne cene se 
poravna pred začetkom tabora na osnovi izdanega 
računa na transakcijski račun. Pri plačilu je možno 
unovčiti turistične bone. Za dogovor o njihovem 
unovčenju nas pokličite ali nam pišite na spodnje 
kontaktne podatke.  
 
Zavod Kočevsko, TZO 62, 1330 Kočevje:  
SI56 0124 8600 0000 531.

Organizator tabora:  
Zavod Kočevsko v sodelovanju z zunanjimi 
izvajalci: Društvo za gozdovništvo in preživetje v 
naravi Slovenije, Kolesarski klub Melamin.

Informacije:  
Camp Jezero Kočevsko 
M: 031 699 600; camp.jezero@kočevsko.com 

Zbirno mesto:  

Camp jezero, Trdnjava 3, 1330 Kočevje

Izdajatelj: Zavod Kočevsko | Oblikovna zasnova: Aleš Škaper | Tisk: Vegraf Irena Judnič s.p. |  

Naklada: 1.000 izvodov (SLO) | Maj 2020

OPOMBE: 
Cene taborov vključujejo: izvedbo programov z 
navedenimi aktivnostmi pri posameznih taborih 
s strani usposobljenih vodnikov, 5x spanje, 5x vsi 
obroki (zajtrk, kosilo, večerja, 2x dnevno malica), 
varstvo otrok 24 ur/dan vse dni tabora.

Izvedbo programov bomo prilagodili vremenskim 
razmeram in fizični sposobnosti otrok. 

Poletni tabori bodo izvedeni v vsakem vremenu, 
v primeru posebnih vremenskih razmer (deževni 
dnevi, vročinski vali...) pa si pridružujemo pravico 
do spremembe oziroma prilagoditve programa. 

Število mest v posameznem terminu je omejeno, 
prijave sprejemamo do zapolnitve razpisanih 
mest za vsak posamezni tabor. 

Pridržujemo si pravico do odpovedi posameznega 
tabora, v kolikor zanj ne bi bilo dovolj prijav. V tem 
primeru povrnemo celotno vrednost prijavnine in 
vas o odpovedi pravočasno obvestimo

Če imajo otroci posebno dieto ali kakšne druge 
posebnosti vezane na prehrano nas o tem 
obvestite ob prijavi otroka na tabor. 

V kolikor otrok jemlje zdravila, jih prinesite s seboj 
s pisnimi navodili in podpisanim soglasjem, da 
naše osebje otroku lahko da zdravila v skladu z 
napisanimi navodili.  
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POLETNI TABOR PREŽIVETJA V NARAVI
Termin:  05.07.2020 do 10.07.2020 
Starost otrok: 9-14 let
Število otrok: 25
Cena: 180€ (50€ nočitve z zajtrkom, 130€ tečaj)  
za nočitve z zajtrkom je možno unovčiti turistične bone

Komu je tabor namenjen: Vsem otrokom, ki imajo radi naravo, se 
radi družijo in se veselijo novih dogodivščin ter bi se radi naučili 
osnovnih veščin in pravil življenja v naravi ter jih v gozdu tudi 
preizkusili. Otroci naj bi bili v dobri zdravstveni kondiciji in gibal-
no normalno sposobni (gibanje po relativno ugodnem terenu). 

Aktivnosti na taboru:
• kurjenje ognja in skrb zanj,
• pletenje vrvi iz naravnih materialov,
• izdelava bakel,
• učenje uporabnih vozlov,
• kuhanje svoje hrane in čaja iz zelišč,
• prepoznavanje sledi živali,
• uporaba naravne zobne ščetke,
• postavitev bivaka,
• pravilna in varna uporaba noža,
• učenje osnov orientacije,
• nabiranje divje hrane,
• streljanje z lokom,
• veslanje s kanujem,
• učenje kako živeti z naravo,
• druženje.

POLETNI MTB KOLESARSKI TABOR 
Termin:  02.08.2020 do 07.08.2020 
Starost otrok: 8-14 let
Število otrok: 16
Cena: 250€ (50€ nočitve z zajtrkom, 200€ tečaj)
za nočitve z zajtrkom je možno unovčiti turistične bone

Komu je tabor namenjen: Vsem otrokom, ki imajo radi naravo, 
se radi družijo in se veselijo novih dogodivščin ter bi se radi 
naučili ali nadgradili svoje znanje gorskega kolesarjenja. Otroci 
se pod vodstvom trenerjev naučijo osnovnih, pa vse do težjih 
MTB veščin. Otroci naj bi bili v dobri zdravstveni kondiciji in 
gibalno normalno sposobni. 

Aktivnosti na taboru:
• predstavitev opreme kolesa in varnosti pri gorskem  

kolesarjenju,
• osnove delovanja kolesa in nastavitve kolesa,
• učenje osnovnih veščin gorskega kolesarstva,
• učenje nadaljevalnih tehnik gorskega kolesarstva,
• kolesarske ture primerne pripravljenosti skupine,
• analiza posnetkov,
• druženje.

AKTIVNA POLETNA TABORA V NARAVI
Aktivna poletna tabora v naravi se bosta odvijala  
na Kočevskem – v »Skrivnostnem gozdu 
Slovenije«, ki predstavlja enega najbolj gozdnatih 
in ohranjenih predelov v Evropi ter ponuja pristen 
stik z naravo. 

Poletni tabori na Kočevskem so kot nalašč 
za radovedne otroke, ki imajo radi naravo in 
aktivno preživljanje časa. Glavni namen tabora 
so dogodivščine v naravi, prepletene in stkane 
z novimi prijateljskimi vezmi. Osrednji del 
programov bo ponujal širok izbor športnih 
aktivnosti in delavnic na prostem ter spoznavanju 
lepot narave, večeri pa bodo namenjeni 
sproščenemu druženju in zabavi. Otroci bodo 
pozabili na video igrice in telefone in namesto 
tega raje širili svoj prijateljski krog, spoznavali 
nove veščine, krepili iznajdljivost, samozavest in 
socialni čut ter pokazali svoje naravne talente, 
pri vsem tem pa se seveda tudi zabavali. Za vas 
smo pripravili dva različna tipa poletnih taborov 
v dveh različnih terminih. Glavne dejavnosti in 
veščine, ki jih bodo otroci spoznali pri vsakem 
taboru, so predstavljene v nadaljevanju, zato vas 
vabimo, da izberete tistega, ki je vašemu otroku 
najbližje. Se že veselimo skupnih dogodivščin in 
doživetij.


