AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO KOZJAK MARIBOR
MLADINSKI ODSEK ŽEJNI KOZOROGI
Planinski tabor
LOGARSKA DOLINA – Dom planincev
26. junij – 1. julij 2011

Dragi osvajalec nekoristnega sveta,
letos te od 26. junija do 1. julija vabimo v Logarsko dolino na še en nepozaben teden
preživet v naravi.

Logarska dolina

INFORMATIVNI SESTANEK za tabor bo
1. MARCA 2011 ob 18.00 v nadomestnih prostorih društva na
Koroški ulici 18.

ZAČETEK tabora: v nedeljo, 26. 6. ob 6.00 na železniški postaji – pri lokomotivi v Mariboru.
KONEC tabora: v petek, 1. 7. ob 17.00 na železniški postaji – pri lokomotivi v Mariboru.
PREVOZ: avtobus

CENA: 130 €
Žepnina 5 € in nič več!!!
Za vsakega naslednjega otroka iz družine 10 % popust. V ceno so vključeni vsi stroški (hrana,
bivanje, prevoz in stroški vodnikov).

PRIJAVA: do 31. marca 2011 oz. do zapolnitve prostih mest na e-mail: silvi_grm@yahoo.com,
potrebni podatki ob prijavi: ime in priimek, naslov, datum rojstva, šola, telefonska št.,
konfekcijska številka (taborne majice), način plačila (koliko obrokov)

NAČIN PLAČILA: ob prijavi 30,00 €
+ 3 obroki (aprila in maja 30 € in do 24. junija 40 €) ali
+ 2 obroka (maja 40 € in do 24. junija 60,00 €) ali
+ enkratni znesek (100,00 € do 24. junija)
Če nimate plačane članarine še dodatno 5 €.
TR: 04173-0000732544 pri Nova KBM d.d., namen nakazila: ime in priimek otroka, Tabor Dom
planincev, naslov društva: APD Kozjak Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor

LOGARSKA DOLINA
je ena najlepših alpskih dolin. Posejana s prostranimi travniki, obdana s strmimi gozdnimi pobočji, v
zatrepu pa se nad njo dvigajo sami dvatisočaki. Od Krofičke, Ojstrice, Planjave preko Kamniškega
sedla do Brane, Turske gore, treh Rink in Mrzle gore. V osrčju teh gora, malo pod okrešeljsko krnico
na plan priteče Savinja, ki se hitro vrže čez skalni skok in ustvarja slap Rinko. Zaradi vseh omenjenih
lepot je bila Logarska dolina leta 1987 razglašena za krajinski park.

KJE BOMO SPALI, SE PREHRANJEVALI?
Hrana: zajtrk in kosilo v domu; večerja v domu ter zunaj na ognju; malica na terenu.
Spanje: v sobah (3, 4, 6, 10); kdor bo želel bo lahko prespal tudi zunaj v šotoru (kvalitetni šotori za 6,
5, 4 osebe).
Osebna higiena: kopalnica s tuši in toplo vodo.

KAJ BOMO POČELI?
POHODI
Smo izkušeni vodniki. Pohode smo in bomo prilagodili otrokom. Naj vas časi hoje ne prestrašijo, vaši
otroci so sposobni še veliko več!
POT PO LOGARSKI DOLINI
je naravoslovno-etnografska pot. Pogledali si bomo drugi izvir Savinje – Črna, se čudili nad
mogočnimi skalnimi balvani, velikanskim brinom, spoznavali gozdarsko preteklost doline v
olcarski bajti ter oglarjenje ob oglarski kopi in oglarski bajti.
OKREŠELJ (1396 m)
čudovita ledeniška krnica pod strmimi stenami Turske gore, Rink in
Mrzle gore. Na Okrešlju stojita Frischaufov dom in GRS bajtica. Pot na
Okrešelj vodi mimo slapa Rinke.
Zahtevnost: lahka označena pot
Čas hoje: 1.30 h + 1h
ZABRLOŽNICA (1510 m)
skrit biser Logarske doline. Raj za
gamse, srnjake.. in mlade planince.
Občudovali bomo Brložniške slapove,
pravljično lovsko kočo in se sprehodili
skozi naravno okno.
Zahtevna pot.
Čas hoje: 3h + 2h
Nad slapom Rinka
Naravno okno v Zabrložnici

VELIKA ZELENICA (2114 m)
najvišji vrh Dleskovške planote. S severa strmo
pada v Robanov kot, z juga pa iz Luč preko Planine
Ravne nanjo vodi lahka in zanimiva pot skozi rušje
na vršni travnik.
Zahtevnost: lahka neoznačena pot
Čas hoje: 3 h vzpon in 2 h sestop

Pogled iz Velike Zelenice na Ojstrico

OSTALO DOGAJANJE:

- dan preživetja v naravi, kurjenje ognja in pečenje na
ognju, izdelava peči in peka pizz,
- orientacija skozi igro, tekmovanje v vozlanju (zlati
štrikec), vožnja z adrenalinsko žičnico, športno plezanje,
obisk Gorske reševalne službe,
- ustvarjalne delavnice (izdelava razglednic, spominkov iz
naravnih materialov),
- tematski družabni večeri in pred spanjem pravljice.
Bohinj 2005

SEZNAM POTREBNE OPREME
NAHRBTNIK ZA IZLETE - manjši nahrbtnik
- čutara ali plastenka za pijačo, vrečka za sadje,
- zložljiv dežnik in pelerina,
- vetrovka,
- kapa in rokavice,
- klobuček ali kapa za zaščito pred soncem
- krema za sončenje, krema za ustnice (vazelin)
- planinski dnevnik + pisalo + barvice
OPREMA ZA IZLETE IN IGRO:
- planinski čevlji (čez gleženj, z gumijastim rebrastim podplatom;),
- športni copati, gumijasti škornji,
- nogavice 4x debelejše pohodne, 4x tanke, 1x zimske nogavice, 2 x hlačne nogavice brez pet
- spodnje perilo: spodnja majica 5x, spodnje hlačke 5x
- kratka majica 4x, dolga majica 3x, mikica 3x
- kratke hlače 2x, dolge hlače 3x
- pulover ali flis
- vetrovka
- bunda
OSTALO:
- posteljnina: rjuha, prevleka za vzglavnik in odejo
- copati za v kočo
- pribor za osebno higieno, brisača 2x velika + 1x mala, pižama
- naglavna ali žepna svetilka,
- potrjena zdravstvena izkaznica, zdravila če jih otroci jemljejo z navodili
- papirnati robčki, vrečka za umazano perilo
- družabne igre in plišek za spanje, če ga še potrebujete.
- lahko tudi večnamenski nožek
Prosim, da količino oblek ne množite z 2!!!
MOBILNI TELEFONI IN VIDEO IGRICE OSTANEJO DOMA – ČE TEGA NE ZMORETE, TA TABOR
NI PRIMEREN ZA VAS !

Silva Grm
načelnica Mladinskega odseka
gsm: 041 364 671

