
 

 

 

POČITNIŠKI TABOR ZA OTROKE 
 

1. TERMIN (17.8.-21.8.) 

 NOGOMETNA ŽOGARIJA (priporočena starost 5-14 let) 

 TENIŠKI TABOR (priporočena starost 5-14 let) 
 

2. TERMIN (24.8.-28.8.) 

 ŠPORTNO – JEZIKOVNI TABOR (priporočena starost 7-14 let) 

 ŠPORTNO – JEZIKOVNO RAJANJE (priporočena starost 4-6 let) 
 

 

 

1. ŠPORTNO – JEZIKOVNI TABOR 
 

Športnim dogodivščinam na taboru bomo dodali tudi zabavne delavnice 

učenja tujega jezika. V športnem delu tabora se bomo lotili najrazličnejših 

oblik vadbe, kot so atletska abeceda, elementarne igre, različne igre z 

žogo, igre brez meja, ... morda pa se lotimo še česa zanimivega, 

nepoznanega ... 

 

 

2. ŠPORTNO – JEZIKOVNO RAJANJE 
 

Našim najmlajšim je namenjen tabor športno jezikovnega rajanja. Na igriv in 

starosti prilagojen način bomo razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti 

in se posvetili predvsem naravnim oblikam gibanja: plazenju, lazenju, teku, 

padcem, poskokom, metom in lovljenjem ter proti koncu tudi dviganju, 

potiskanju in vlečenju. Skozi igro pa se bomo lotili tudi osnov tujega jezika, 

ki je v današnjem času že zelo kmalu še kako zelo pomemben.  

 



 

 
 

3. NOGOMETNA ŽOGARIJA 

Na taboru nogometna žogarija se ne bomo le podili za žogo, ampak se 
sistematično lotevali te priljubljene igre. Seveda se bomo držali načela 
postopnosti treninga – na različne načine bomo razvijali gibalne 
sposobnosti (koordinacijo, hitrost, moč, gibljivost, ravnotežje in natančnost), 
vodili žogo po preprostih poligonih, na koncu pa bomo organizirali tudi mali 
nogometni turnir. Spodbujali bomo ekipni duh, za sprostitev pa se bomo 
preizkusili še v kakšnem drugem športu. 

 

4. TENIŠKI TABOR 

V dopoldanskem času se bo izvajal intenzivni začetni in nadaljevalni tečaj 

tenisa, naučili pa se bomo tudi najosnovnejša in najpomembnejša pravila 

teniške igre. Po kosilu se bomo vsak dan preizkusili v drugačnem športu ali 

celo dveh, možno pa bo tudi v popoldanskem času ostati na teniškem 

igrišču in vaditi tehniko naučenih udarcev.  

 

 

 

CENA 

ZA ZAGORSKE OTROKE: 

 5 dni 115€ (prvi obrok do 15.7. 65€, drugi obrok je potrebno poravnati 
teden pred taborom 50€) 

 1 dan 30€ 

Popusti: 

 Takojšne plačilo obeh obrokov 110€ 

 Vsak nadaljnji otrok v družini 100€ 

 Paket obeh taborov 200€ 

 

 



 

 
 

ZUNANJI: 

 5 dni 150 € (prvi obrok DO 15.7. 80€, drugi obrok en teden pred taborom 
70€) 

 1 dan 35€ 

 

Popusti: 

 Takojšne plačilo obeh obrokov 145€ 

 Vsak nadaljnji otrok v družini 135€ 

 Paket obeh taborov 250€ 

 

CENA VKLJUČUJE: 

 Kosilo, malica, sadje… 

 Napitek, ki je na voljo skozi celoten tabor. 

 Majica, medalja in še več praktičnih nagrad.. 

 Igrišča, telovadnica, najsodobnejše rekviziti.. 

 Za aktivno varstvo bodo poskrbeli licencirani trenerji, študenti in 
diplomanti Fakultete za šport, pedagogi in učitelji tujega jezika. 

 … 

Opombe: 

 Pogoj za sodelovanje otroka je, da se otrok sam obleče in obuje. 

 V primeru slabega vremena se teniški in nogometni tabor prestavi v 
telovadnico v Zagorje. 

 V primeru odpovedi se prvi obrok ne vrne. 

 Tabor se izvaja samo v primeru prijave zadostnega števila otrok. 

 V primeru, da se tabor ne izvaja se povrne celoten znesek. 

 

 

VEČ INFORMACIJ IN PRIJAVE: 

info@dpm-zagorje.si ali 041 699 412 (DPM Zagorje) 

 


