
Osnova šola Janka Padežnika Maribor 

ZIMOVANJE KOT ŠOLA V NARAVI – ROGLA 2020 

Za učence 6., 7., 8. in 9. razreda 

 

Čas: 03. 03. – 05. 03. 2020 (torek - četrtek) 
Kraj: Rogla  
Kraj bivanja: bungalovi hotela Rogla 
Maksimalno število prijavljenih učencev: 36 
Minimalno število učencev za izvedbo tabora: 18 
Vodja tabora: Davor Bozovičar  
 
Tabor je zasnovan z namenom omogočiti učencem ukvarjanje s snežnimi aktivnostmi na snegu, popularizacija smučanja in 

deskanja na snegu, povezovanje športa in umetnosti  ter širjenje športnih vsebin na naši šoli. 

Cilji tabora 

1. Prikaz osnov in veščin v snežnem poligonu (parku). 

2. Prikazati otrokom nabor možnosti za uporabo osvojenega smučarskega in deskarskega znanja v različnih terenih, 

pogojih in poligonih. 

3. Izdelava športnega filma in športne fotografije. 

4. Pridobivanje socialnih vrednot in veščin. 

Športne vsebine 

- Alpsko smučanje. 

- Deskanje na snegu. 

- Različne igre v športni dvorani. 

- Sankanje. 

- Zimski pohod in igre na snegu. 

Cena ZIMOVANJA 2 – ROGLA 2020 (3 dni), izračunano, če gre na zimovanje 30 učencev 

  

2x polni penzion + 3 dnevna smučarska vozovnica 106€ 

   

Spremljevalci (3), bivanje 254€ (1 učitelj gratis ), dnevnice 144€. Skupaj 
398€/30 učencev       13,3€ 

prevoz (450 eur)/30 učencev 15€ 

skupaj 134,3€ 

  

Prvi obrok (položnica malica december 2019) 26,86€ 

Drugi obrok (položnica malica januar 2020) 26,86€ 

Tretji obrok (položnica malica februar 2020) 26,86€ 

Četrti obrok (položnica malica marec 2020) 26,86€ 

Peti obrok /poračun (položnica malica april 2020)  

 

Pogoji plačila: Če učenec plača vse štiri obroke, pa se tabora NE udeleži iz utemeljenih razlogov (zdravniško opravičilo), se 

plačani obroki za učenca  povrnejo. 

 

Športna in ostala oprema 

- Smučarska/deskarska oprema, čelada, smučarska očala, smučarske rokavice (nove palice in smuči na voljo za izposojo) 

- trenirka in športni copati, ZIMSKI POHODNI ČEVLJI, kopalke. 

- potrjena zdravstvena izkaznica, 

- copati za bivanje v hiši, zobna ščetka, pasta, milo, zaščitna krema za sonce.  

- kamera (GOPRO) po želji. 

Dodatne informacije: Davor Bozovičar, učitelj športa / dbozovicar@yahoo.com/ 041 719 110 

mailto:dbozovicar@yahoo.com


 

PRIJAVNICA 

Osnovna šola Janka Padežnika Maribor 

Zimovanje kot šola v naravi – Rogla 2020 

 

Učenec____________________________________________ 

Razred____________ 

Ime in priimek starša____________________________________ 

Naslov prebivališča_____________________________________ 

Kontakt (starši) gsm:_____________________________________ 

Elektronski naslov:_____________________________________ 

S podpisom starši soglašate, da ste seznanjeni z vsebino, programom, načinom in pogoji plačila 

Zimovanje - Rogla 2020. 

 

Datum________________                                             podpis starša___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


