AKADEMSKO PLANINSKO DRUŠTVO KOZJAK MARIBOR
MLADINSKI ODSEK ŽEJNI KOZOROGI

Planinski tabor v šotorih, KLEMENČA JAMA
3. – 10. julij 2011

Planina Klemenča jama
- po kotanjsti obliki ali Klemenškova planina je prava lepotička med planinami. Leži nad Logarsko
dolino pod ostenjem Krofičke, Ojstrice in Rjavčkega vrha. Na planini stoji šikan planinski dom
katerega oskrbnika sta dva srčna Štajerca.
Poleg čudovitega razgleda tja proti Okrešlju in na gore nad njim nas Klemenča očara s travnikom, ki
bo v času našega bivanja že dišal po čaju ter s svojim gozdom , ki se ponaša z najdebelejšim
macesnom v Sloveniji.

Dragi planinec,
od 3. do 10. julija te vabim na Klemenčo jamo kjer bomo zopet uživali v skoraj klasičnem
taborjenju, tkali nova prijateljstva, se kot pravi kozorogi povzpeli na kako lepo goro ter se imeli
neskončno fajn.
SESTANEK za vse udeležence tabora bo
15. junija 2011 ob 18.00 v nadomestnih prostorih društva na
Koroški cesti 18.
ZAČETEK tabora: v nedeljo, 3. 7. ob 6.30 na železniški postaji – pri lokomotivi v Mariboru.
KONEC tabora: v nedeljo, 10. 7. ob 18.00 na železniški postaji – pri lokomotivi v Mariboru.
PREVOZ: avtobus
CENA: 130 € + 5 € (članarina)
Žepnina 10 €.
Za vsakega naslednjega otroka iz družine 10 % popust. V ceno so vključeni vsi stroški (hrana,
bivanje, prevoz in stroški vodnikov).
PRIJAVA: 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:
TR: 04173-0000732544 pri Nova KBM d.d., namen nakazila: ime in priimek otroka !!, »šotori»
naslov društva: APD Kozjak Maribor, Ob železnici 16, 2000 Maribor

TABORNI PROSTOR
Šotore bomo postavili okoli koče na Klemenči
jami. Lahko si prinesete tudi svoj šotor.
Hrana in umivanje v koči in pred njo.
Na kočo je napeljana žičnica. Težje stvari se
bodo zapeljale z žičnico, nahrbtnike pa si
nesete sami. Zato predlagam preudarno
pakiranje.

KAJ BOMO POČELI?
NEDELJA, 3. julij
Od Doma planincev se bomo napotili do
žičnice, kjer bomo odložili odvečne stvari.
Potem pa z nahrbtniki do Klemenče jame ( 1h
hoje). Sledilo bo postavljanje šotorov in
urejanje tabornega prostora ter raziskovanje
okolice.

Koča na Klemenči jami

POHODI
STRELOVEC (1763 m) : lahka označena pot; 2h
se nahaja med Logarsko dolino in Robanovim kotom. Na
travnatem vrhu nas znajo pričakati ovčke. Pogled z vrha je
najlepši na gore nad omenjenima dolinama.
KROFIČKA (2083 m): zahtevna označena pot; 2.30 h
Nekateri jo imenujejo tudi Grofička. Krofička se imenuje po
nesrečnem lovcu Krofiču, ki se je zaplezal in zgrmel v
prepad, ali pa Grofička po prevzetni grofični, ki je za kazen
okamenela. Dviga se dviga direktno nad Klemenčo jamo,
leži pa med Strelovcem in Ojstrico.

Pogled s Strelovca na Krofičko, Ojstrico, Planjavo

Dvodnevni pohod: OJSTRICA (2350 m) in PLANJAVA (2392 m)

Pogled iz Ojstrice proti Planjavi in Gintovcem
Korošica

1. dan: na Ojstrico čez Škarje (zahtevna označena pot) in sestop na Korošico, kjer bomo v
Kocbekovem domu prespali.
2. dan: na Planjavo čez Srebrno sedlo (zahtevna označena pot) in preko Lučke Babe proti Škarjam
ter sestop na Klemenčo jamo.
Dvodnevni pohod bomo prilagodili glede na sposobnost otrok!

OSTALO DOGAJANJE:
- dan mladih vodnikov: dan, ki se bo odvijal po zamisli
otrok; predstavili bodo lahko katerokoli svojo veščino, ki
jo obvladajo
- adrenalinski poligon, športno plezanje, streljanje z lokom
- preživetje v naravi, kurjenje ognja in pečenje na
ognju, izdelava peči in peka pizz,
- planinska šola, tekmovanje v vozlanju – zlati štrikec,
- ustvarjalne delavnice (izdelava razglednic, spominkov iz
naravnih materialov),
- družabni večeri ob ognju in kitari
- zadnji dan (če bo lepo vreme): na poti domov kajak in
rafting na Savinji pri Prodniku, vse prilagojeno starosti otrok.

SEZNAM POTREBNE OPREME
ZA POHODE
- planinski čevlji (čez gleženj, z gumijastim rebrastim podplatom)
- plastenka za pijačo (1,5 litra !!!!)
- pelerina,
- vetrovka,
- topla kapa in rokavice,
- klobuček ali kapa za zaščito pred soncem
- krema za sončenje, krema za ustnice (vazelin)
- planinski dnevnik (tisti, ki imate polnega dobite pri meni dnevnik za odrasle)+ pisalo + barvice
OSTALO:
- športni copati,
- nogavice 4x debelejše pohodne, 4x tanke, 1x zimske nogavice, 1x hlačne nogavice brez pet (tudi
smučarsko perilo)
- spodnje perilo
- kratka majica 4x, dolga majica 3x, mikica 2x
- kratke hlače 1x, dolge hlače 2 x
- pulover ali flis
- bunda
- topla spalna vreča
- če imaš svoje plezalnike, plezalni pas in čelado, prinesi s sabo
- pripomočke za dan mladih vodnikov (upoštevaj, da ne sme zavzet veliko prostora)
- pribor za osebno higieno, brisača 1x velika + 1x mala
- naglavna svetilka,
- potrjena zdravstvena izkaznica, zdravila če jih otroci jemljejo z navodili
- papirnati robčki, vrečka za umazano perilo
- lahko tudi večnamenski nožek
Mobilni telefoni in vsa videotehnika naj ostane doma!
APD Kozjak Maribor
Silva Grm, gsm: 041 364 671, mail: silvi_grm@yahoo.com

