
   
 

PROGRAM ŠPORTNEGA TABORA OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE 

 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez bo v poletnih mesecih in sicer julija 

2013 med šolskimi počitnicami organiziral športni olimpijski tabor za otroke stare med 7 in 

15 let. 

 

Tabor bo organiziran za različne starostne skupine. Skupno predvideno število otrok v 

posameznem terminu je 50. Otroci pa bodo razvrščeni v več skupin glede na starost in 

sposobnosti.Vsaka skupina bo imela razvojni in starostni stopnji prilagojen program. Osnovni 

program pa bo sestavljen iz športnih, zabavnih, družabnih in izobraževalnih vsebin.  

 

Športni tabor bo potekal 5 dni in sicer od ponedeljka do petka. 

 

Termin tabora: 

- ponedeljek, 15. julij do petek, 19. julij 

 

Po dnevih je predvideni osnovi program sledeči: 

 

Ponedeljek
 

09:45  Prihod 

10:00 – 11:00 Otvoritvena slovesnost  

11:00 – 12:00 Registracija in namestitev 

12:30 – 14:00 Kosilo in počitek 

14:00 – 15:30 Športne in izobraževalne aktivnosti  

15:30 – 16:00  Kratek odmor + sadni obrok   

16:00 – 17:30 Športne in izobraževalne aktivnosti  

19:00 – 19:30 Večerja  

20:00 – 21.15 Zabavni in animacijski program  

21:00 – 21:30 Toaleta, spanje  

 

Torek
 

07:30 Vstajanje  

08:00 – 8:30  Zajtrk 

09:00 – 12:00 Športne aktivnosti v naravi  

12:30 – 14:00 Kosilo in počitek 

14:00 – 15:00 Športne in izobraževalne aktivnosti  

15:00 – 15:30  Kratek odmor + sadni obrok   

15:30 – 17:00 Športne in izobraževalne aktivnosti  

19:00 – 19:30 Večerja 

20:00 – 21.15 Zabavni in animacijski program  

21:00 – 21:30 Toaleta, spanje 

 

Sreda
 

07:30 Vstajanje 

08:00 – 8:30  Zajtrk 

09:30 – 12:00 Športne aktivnosti  

12:30 – 14:00 Kosilo in počitek 

14:00 – 15:00 Športne in izobraževalne aktivnosti  



   
15:00 – 15:30  Kratek odmor + sadni obrok   

15:30 – 17:00 Športne in izobraževalne aktivnosti  

19:00 – 19:30 Večerja 

20:00 – 21.15 Zabavni in animacijski program  

21:00 – 21:30 Toaleta, spanje 

 

Četrtek 
 

07:30 Vstajanje 

08:00 – 8:30  Zajtrk 

09:30 – 12:00 Športne aktivnosti  in organizacija lastnega tekmovanja  

12:30 – 14:00 Kosilo in počitek 

14:00 – 15:00 Športne in izobraževalne aktivnosti  

15:00 – 15:30  Kratek odmor + sadni obrok   

15:30 – 17:00 Športne in izobraževalne aktivnosti  

19:00 – 19:30 Večerja 

20:00 – 21.15 Zabavni in animacijski program  

22:00 – 22:30 Toaleta, spanje 

  

Petek
 
 

07:30 Vstajanje 

08:00 – 8:30  Zajtrk  

9.00 – 10.00 Pospravljanje osebne prtljage  

10:00 Odhod iz Rogle 

10:30 – 14:00 Kopanje in animacija v Termah Zreča 

14:00 Kosilo, podelitev priznanj udeležencem  

15.00 – 15.30 Starši prevzamejo otroke  

 

Za otroke bodo skrbeli športni in drugi pedagogi in ustrezno usposobljeni kadri. 

 

V sklopu izobraževalnih vsebin bo poudarek na : 

 

- učenju tujih jezikov 

- spoznavanju zgodovine športa, olimpizma in športnikov 

- spoznavanju vrednot in medsebojnega sodelovanja  

V sklopu športnih vsebin bo poudarek na : 

 

- spoznavanju in učenju športov in športnih panog 

- izvedbi mini olimpijade 

- športnim aktivnostim v naravi 

 

Na taboru bodo otroke obiskali znani slovenski športniki in olimpijci, ki bodo med 

dejavnostmi predstavili športe ter ob prisotnosti osebja tabora izvajali vzgojno 

izobraževalne dejavnosti. 

 

 


