
 

ŠPORTNI TABOR BOVEC 2018 
ŠPORT V POVEZAVI Z ZGODOVINO 

5. – 9. RAZREDA  

 



BIVANJE HOTEL ALP -BOVEC 

• Datum: 16. 06. – 19. 06. 2018  

 

• Maksimalno število prijavljenih učencev: 42 

• Minimalno število učencev za izvedbo tabora: 
21 

• Vodja tabora: Davor Bozovičar  

• Spremljevalni učitelji: Andreja Lorenci in Urša 
Krajšek 

 



Cilji tabora 
 • Spoznavanje novih športnih vsebin vezanih 

izključno na izvedbo v naravnem okolju. 

• Spoznavanje zgodovine prve svetovne vojne in 
dogodkov soške fronte. 

• Demografske in naravnogeografske 
značilnosti pokrajine. 

• Spoznavanje naravoslovja in tipske biotike 
regije. 

• Pridobivanje znanj iz predmeta zgodovine na 
drugačen način. 

• Pridobivanje socialnih vrednot in veščin. 

 



Tabor je zasnovan interdisciplinarno, saj bodo 
učenci preko različnih vsebin in dejavnosti 
povezovali šport, zgodovino, geografijo in 
naravoslovje. Učenci bodo na pustolovsko-
raziskovalni način spoznavali zgodovinske 
dogodke ter prebivalstvo in gospodarstvo te 
regije. 



Športne vsebine 
  

 

• pohodništvo, 

• kolesarjenje, 

• rafting, 

• veslanje, 

• orientacija v naravi in osnove preživetja v 
naravi. 

 



 





PROGRAM 



Cena športnega tabora (4 dni) 
 ZA 35 UČENCEV 

3x polni penzion  105€ 

Rafting (po želji) 25€ 

Kolo  15€ 

Dodatno kosilo  7€ 

Spremljevalci (3) (nad 21 oseb učitelj brezplačno)/35 učencev           11,15€ 

prevoz (1310 eur)/35 učencev 37,43€ 

skupaj 200,58€ 

Prvi obrok (položnica malica januar 2018) 28,66€ 

Drugi obrok (položnica malica februar 2018) 28,66€ 

Tretji obrok (položnica malica marec 2018) 28,66€ 

Četrti obrok (položnica malica april 2018) 28,66€ 

Peti obrok (položnica malica maj 2018) 28,66€ 

Šesti obrok (položnica malica junij 2018) 28,66€ 

Sedmi obrok/poračun (položnica malica julij 2018)   

Pogoji plačila: 

Starši prijavijo učenca na tabor preko spletne prijavnice, ki jo najdete na 

začetni spletni strani naše šole in v kategoriji ŠPORTNI TABOR BOVEC.  

Če učenec plača vse obroke, pa se tabora NE udeleži iz utemeljenih 

razlogov (zdravniško opravičilo), se plačani obroki za učenca  povrnejo. 



ŠPORTNA IN OSTALA OPREMA 

- športni copati 

- 2x trenirka 

- pohodni čevlji ali pohodni športni copati (bolj grob podplat, pohod 
v sredogorje) 

- SVETILKA  

- kopalke 

- vetrovka ali topla jakna (veter,dež) 

- manjši nahrbtnik za pohod 

- 1x posteljnina (rjuha in pregrinjala) 

- kapa ali trak 

- rezervne majice 

- potrjena zdravstvena izkaznica 

- zvezek, kemični svinčnik, copati za bivanje v hiši, vrečka za malico, 
zobna ščetka, pasta, milo, zaščitna krema za sonce, 2x brisača 

 





 Datum in ura odhoda: 

   16.6.2018 ob 6.00 uri izpred 
cerkve na Obrežni.  

 Datum in ura prihoda: 
   19.6.2018 proti večeru izpred 

cerkve na Obrežni.  

 Informacije: 

Davor Bozovičar 

041 719 110 

dbozovicar@yahoo.com 

 


