
 
DOŽIVLJAJSKI TABOR – »Gozdno kraljestvo na Pokljuko« 

 
Ali je vaš otrok pripravljen na naravoslovno dogodivščino? Gozdno kraljestvo je izjemno zanimivo okolje, 
ki ga pogosto premalo poznamo. Okolje, ki nam nudi prave zaklade znanja, prostor za sproščeno igro 
ter čudovite in nepozabna doživetja. V gozdnem kraljestvu na Pokljuki bomo preživeli nepozabne 
trenutke: spoznavali bomo  gozd, njegove pravljice in veliko več. To bo zagotovo neposredna izkušnja, 
ki prežame in krepi vse čute. Je priložnost za neposredno doživljanje in vsrkavanje znanja o gozdu, 
drevesih, rastlinah in živalih, ter njihovem nenehnem sobivanju. V večini se bo program izvajal zunaj, v 
naravi. Otroke bo obiskala prava gozdna kraljica.  
Tabor »Gozdno kraljestvo na Pokljuki« je namenjen otrokom, rojenim v letu 2015 in otrokom, ki 
imajo odloženo šolanje, letnika 2014. Dobrodošli na tro-dnevnih pravljičnih, čutnih in učnih doživetjih 
v osrčju Pokljuke. Namestitev otrok bo v hotelu Šport hotel Pokljuka.  
Otrokom bo na voljo sledeča rekreativna infrastruktura: 

-          telovadnica za igro v primeru dežja – z mrežami se jo lahko predeli na 4 enote 
-          zunanje igrišče za nogomet ali košarko 
-          zunanje leseno otroško igrišče (plezala, gugalnice, tobogani) 
-          lov na zaklad v širši okolici hotela 
-          sprehod po učni potni »šotno barje« 
-          pohod do planine Zajavornik – obisk planšarije 
-          večerni kino v telovadnici 

 
Pri organizaciji in izvajanju tabora moramo upoštevati vse ukrepe za preprečevanje širjenja Covid-19 
MIZŠ in NIJZ (prevozi, skupine v mehurčkih itd). 
 
Doživljajski tabor bo izveden v dveh terminih: 
➢ od 31. 5. 2021 do 2. 6. 2021  
➢ od 2. 6. 2021 do 4. 6. 2021 
Dva termina bosta izvedena samo ob zadostnem številu prijavljenih otrok.  

 
Okvirna cena Doživljajskega tabora znaša 110 € in bo plačljiva v dveh obrokih. Za prvi obrok bo 
izstavljen ločen račun v višini 55 € z rokom plačila 30. 4. 2021. Drugi obrok v višini 55 € bo prištet računu 
za oskrbnino z rokom plačila 20. 5. 2021. Po izvedbi tabora bomo opravili poračun na podlagi dejansko 
nastalih stroškov. 
Za vse starše prijavljenih otrok bo pred odhodom organiziran ZOOM sestanek, na katerem boste prejeli 
vse informacije. Izpolnjene prijavnice oddajte vzgojiteljici vašega otroka najkasneje do TORKA 
21.4.2021. 

 
Organizacijska vodja  tabora                                                      Ravnateljice vrtca 
Simona Šarec                                                                             mag. Liana Cerar 
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                  PRIJAVNICA NA DOŽIVLJAJSKI TABOR  
Ime in priimek starša, skrbnika  

Naslov, pošta,  

Telefon: 

E- mail: 

 

Prijavljam  svojega otroka:  

Datum in kraj rojstva:  

Enota, oddelek:  

Vzgojiteljica:  

Opombe (zdravstvene težave …):  

Datum: Podpis staršev: 

 

Vrtec Antona Medveda Kamnik 
Novi trg 26b  
1241 Kamnik 
telefon 01 830 33 30 
telefaks 01 839 13 27 
e-pošta: info@vrtec-kamnik.si 
e-naslov: www.vrtec-kamnik.si                                                 



 


