
OTROŠKI DOŽIVLJAJSKI TABOR V KRAJINSKEM PARKU TOPLA
Otroški doživljajski tabor v krajinskem parku Topla 
je namenjen otrokom, starim med 9 in 15 let. Tabor 
se odvija v naravnem okolju krajinskega parka Topla, 
pod goro Peco (pri Črni na Koroškem). Otroci se 
bodo v okviru programa tabora spoznali z mnogimi 
športnimi aktivnostmi v naravi, z zanimivimi in 
poučnimi igrami, družili z vrstniki in raziskovali 
okolico.
Doživljajski tabor je predviden v dveh terminih, od 
sobote, (26. 7.), do četrtka (31. 7. 2014), in od so-
bote, (1. 8.), do četrtka, (7. 8.2014). 
Vsaka ponovitev tabora sprejme dvajset 
posameznikov. Otroke bodo animirali in zanje 
budno skrbeli usposobljeni inštruktorji in učitelji 
posameznih športnih aktivnosti, najmanj 1 učitelj na 
5 otrok.
Dolina Tople je zavarovana kot krajinski park in 
naravni spomenik. Kot taka je zaradi svojih naravnih 
danosti zanimiva plezalcem, kolesarjem, 
pohodnikom. Vse naravne danosti doline Topla in 
širše okolice bomo s pridom izkoristili. 

Tako se v okviru tabora podamo plezat v plezališče 
Burjakove peči.  
V spodnjem delu doline obiščemo zanimivo suho 
strugo potoka Tople, za njen prehod so potrebna 
osnovna plezalna znanja. Topla je 
obenem izhodišče za pohod na Peco in obisk 
spečega Kralja Matjaža. Na ravnico Mitnek pod 
Peco, kjer vsako leto priredijo gradnjo snežnih 
gradov Kralja Matjaža, se podamo na jahanje (v 
organizaciji jahalne šole Krofl a) in obisk 
jamskega škrata Perkmandelca (kratka igrana 
predstava v koroškem narečju), ki se odvije v 
bližnjem opuščenem rudniškem rovu. V Mitneku 
bomo lovili postrvi in jih pekli za kosilo. V Črni s 
kolesi vstopimo v Podzemlje Pece (opuščeni rud-
nik). V gozdu bomo v skupinah skrivali in iskali 
zaklad, postavili gozdno bivališče na prostem, kjer 
ob tabornem ognju pečemo hrenovke in 
prisluhnemo legendam in zgodbam Kralja 
Matjaža. Ob primernem vremenu na prostem tudi 
prenočimo.

VEČ O SAMEM DOŽIVLJAJSKEM TABORU  
Nastanitev je načrtovana v koči v Topli, ob simpatičnem alpskem travniku pod Peco. Koča je sodobno 
opremljena in pred kratkim prenovljena. Premore kuhinjo, dnevni prostor - jedilnico, kopalnico s tuši 
(topla voda), ločen WC, 5 5-posteljnih sob. Postelje so opremljene z vso potrebno, čisto posteljnino. 
V koči je stacionarni telefon, v okolici koče je GSM signal precej slab. Pred kočo je tlakovan letni vrt z 
mizami in klopmi, zelenica za igro in odprta dnevna lesena uta. V bližnji okolici so travniki in gozd, kjer se 
bomo igrali vrsto iger. Kmetija Končnik, katero prijateljsko obiščemo, pa oddaljena cca 500m.     
V primeru slabega vremena bomo tedensko načrtovan program prilagajali, tako, da se izognemo dežju. V 
kolikor to ne bo mogoče in v kolikor bo slaba vremenska napoved le za kakšen dan ali dva, bomo program 
prilagodili temu. Plezanje se preseli v dvorano na umetno steno (dvorana v Črni na Koroškem).

DolinaDolina  TOPLATOPLA
26.7.-7.8.201426.7.-7.8.2014



  • NAMEN TABORA (zakaj izbrati Doživljajski tabor v krajinskem parku Topla?) - Poletni tabor v Topli največji pomen 
daje druženju vrstnikov. Z druženjem skozi aktivnosti programa spodbujamo sodelovanje in ne tekmovanje, medsebo-
jno pomoč, pogovor, pomembnost komunikacije. Spodbujamo učenje skozi rekreacijo, neformalno izobraževanje v 
pristnem naravnem okolju krajinskega parka Topla, enkratna doživetja v naravnem okolju, poudarek na ekološkem in 
okolju prijaznem zavedanju (ozaveščanju), 
sprostitev, zdravo zabavo. Strokovna ekipa vodnikov, izvajalcev tabora ves čas skrbi za varno in dobro počutje vseh 
udeležencev. Obenem vam zadnji dan nudimo možnost preživetja zadnjega dneva tabora s starši.
 • PREVOZ - čim več dogajanja in aktivnosti bomo izvedli brez dodatnih prevozov. Ostale aktivnosti, ki zahtevajo prevoz 
otrok in spremljevalne ekipe, bomo izvedli z usposobljenimi vozniki in prevoznimi sredstvi  (kombinirano vozilo za prevoz 
otrok, avtobus). Vsi prevozi so vključeni v ceno. Prihod in odhod je v domeni staršev. Zadnji dan se lahko starši po lastni 
želji udeležijo skupnega gorskega kolesarjenja skozi rov Podzemlja Pece. Otroci imajo izposojo kolesa, zaščitne čelade in 
vstopnino v rudnik všteto v ceno.                  
  • PREHRANA – posebne zahteve, želje glede prehrane so nadvse dobrodošle in jim bomo poskušali v celoti ugoditi.  
Dnevno so načrtovani trije glavni obroki, vmes bo poskrbljeno za prigrizke. Zajtrk v obliki čaja, mlečnih napitkov, kruha 
z marmelado, maslom in medom, kosmiči in musli, topljeni sir. Dnevno bo zagotovljen vsaj en topel obrok, povečini bo 
to kosilo. Glede na aktivnost bo nekaj kosil tudi na terenu, kjer bomo za to zagotovili pribor in mize s klopmi. Večerja bo 
vedno v koči v Topli.  En večerni obrok pripravimo skupaj z otroci na vrtu pred kočo. Otroci bodo po skupinah pomagali 
pripraviti mize za zajtrke in večerje, ter jih tudi pospraviti (do kuhinje).   
  • EKIPA – Za varnost in animacijo otrok skozi vse aktivnosti skrbi ekipa 4 izkušenih in za delo z otrocmi usposobljenih 
odraslih oseb. To pomeni največ  5 otrok na eno odraslo osebo. Ker se bomo vseskozi držali v skupini, bo nad otroki 
stalen nadzor. Plezalni tabor bo izveden s strani društva KUD Krsnik in nekaterimi pomočniki za posamezno aktivnost.         
  • CENA celotnega tabora z vsem naštetim aktivnostim v tem tekstu in razpredelnici znaša 180,00 € na osebo. Možnost 
plačila na 2 obroka (junij, julij), podrobnosti o plačilu po dogovoru na info@kraljestvodozivetij.si . V ceno je všteto 6 
dnevno bivanje na koči v Topli, hrana (zajtrk, malica, kosilo in večerja), vse aktivnosti in oprema, zavarovanje, animacija in 
prevozi med samimi aktivnostmi na taboru. 
  • INFO: Za morebitna dodatna vprašanja, želje, informacije in ideje smo vam na voljo na 
   email: info@kraljestvodozivetij.si ali gsm: 031212282

Bujenje 
7:30

Zajtrk - 
8:00 Ak  vnost - od 9:00 Kosilo - 13:00

Ak  vnost - do cca 
17:00

Večerja - 
18:00

Večerna 
ak  vnost - 19:00

Spanje 
21:00 

DAN 1
26.7.  
Sobota

/ / / /
Prihod  v 

popoldanskih urah, 
igre na prostem

Večerja v 
koči

Spros  tvene in 
spoznavn igre na 

travniku
21:00

DAN 2
27.7. 
Nedelja

7:30 Zajtrk v 
koči 

Raziskovanje suhe 
struge potoka Tople  
- osnovni elemen   

plezanja

Kosilo  v 
plezališču

Plezanje v plezališču 
Burjakove peči, 

Topla

Večerja v 
koči

Teambuilding 
igre na prostem 

– »Vrv in žogica«, 
»Ujemi me«, itd

21:00

DAN 3 
28.7. 
Ponedeljek

7:30 Zajtrk v 
koči

Pohod na Peco - do 
koče in votline Kralja 

Matjaža

Kosilo na 
Domu na Peci

Pohod na Peco - do 
koče in votline Kralja 

Matjaža

Večerja v 
koči

Igra – 
»Katapul  ranje 

jajca«
21:00

DAN 4  
29.7. Torek 7:30 Zajtrk v 

koči

Gorsko kolesarjenje 
do postojanke pri 
Kumru, Koprivna 

Lunch paket

Ogled 
»skrivnostnega 

gozda«, eko 
delavnice, animacija

Večerja na 
prostem 

»Peka tvista 
na palici«

Taborni ogenj 
- spanje na 

prostem ob koči, 
večer pripovedk

21:30

DAN 5  
30.8. Sreda 7:30 Zajtrk v 

koči

Jahanje konj v obori  
v Mitneku, lovljenje 

postrvi v ribiku

Peka svežih 
postrvi »Pri 
Matjažu«

Obisk jamskega 
škrata Perkmandelca 

v njegovi votlini

Večerja v 
koči v Topli

Slack line 
- vrvohoja, 
žongliranje

21:00

DAN 6
31.7.  
Četrtek

7:30 Zajtrk v 
koči

Kolesarjenje v 
Podzemlju Pece - 

možnost pridružitve 
staršev

Rudarsko 
kosilo v 
rudniku

Animacija ob 
zaključku tabora, 
podelitev diplom

Odhod 
domov / 21:00

  • PROGRAM PO DNEVIH:

Program prvega termina ponovimo v drugem terminu med 1.8. in 7.8.2014. 


