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Spoštovani, 
 

ŠŠPPOORRTTNNAA  UUNNIIJJAA  SSLLOOVVEENNIIJJEE  

VVaass  vv  ssooddeelloovvaannjjuu  ss      

ŠŠDD  VVAAIITTAAPPUU  iinn  PPAACC  SSPPOORRTTSS  BBOOHHIINNJJ 
 

VABI,  

DA SE PREIZKUSITE V  

11..  EEKKOO  AAVVAANNTTUURRII  VV  SSLLOOVVEENNIIJJII  
vv  ookkvviirruu  kkaatteerree  bboo  ppootteekkaall  ttuuddii    

DDAANN  ŠŠPPOORRTTNNEE  UUNNIIJJEE  SSLLOOVVEENNIIJJEE  
 

Okolju prijazna pustolovščina se bo odvijala  

2266..  mmaajjaa    22001122,,    
ss  pprriiččeettkkoomm  oobb  1111..  uurrii  vv  BBoohhiinnjjuu..  

 

Rekreativno in zdravo ukvarjanje s športom pomeni zabavno mešanje več 

panog. Ko se z užitkom rekreiramo, takrat tečemo, kolesarimo, rolamo in 

veslamo, kadar se nam zljubi in za kar imamo možnosti. 

 

Na pustolovščinah – (adventure race) počnemo vse to skupaj zato, da 

doživimo nor dan, ki presega naše meje in se zraven lahko še zabavamo in 

naučimo kaj novega. Predvsem o sebi. 

 

ŠUS EKO AVANTURA v Bohinju bo vsem udeležencem ponudila preko 7 

športnih panog, ki se jih bodo lahko udeležili po poljubnem vrstnem redu in v 

poljubnem tempu. Naloga udeležencev bo, da poizkusijo v določenem času 

čimveč ponujenih športnih disciplin in odkrijejo kaj novega. 
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Kako bo to izgledalo? Po prihodu v Bohinj bo vaša ekipa ob 11.00 dobila 

natančna navodila, kje, kako in na kakšen način opraviti s posamezno 

disciplino, vse bodo v neposredni bližini Hostla pod Voglom in vkolikor boste 

opravili z vsemi, vam bo to vzelo 4 ure. Na poti boste hodili, se orientirali, 

veslali, kolesarili, se vozili z rolarji, malo tekli, streljali in obiskali 

adrenalinski park. Lahko samo 2 stvari ali pa vse. 

 

Ni pa to vse kar ponuja EKO AVANTURA za bolj izkušene so na voljo daljše 

in bolj tekmovalne različice. PAC AVANTURA ponuja 24 urno preizkušnjo 

preko gozdov in gora, SIMPTOM AVANTURA pa 8 urno različico za 

začetnike. Tudi tu je potrebno le osnovno znanje vseh športov in nekaj več 

rekreativne kondicije. 

 

AVANTURE so ekipni dogodki in na daljših preizkušnjah bodo nastopile 2 

članske ekipe, na ŠUS EKO AVANTURI – pa po želji od 2 do 5 članske. 

 

Poleg športa in narave, ki jo ponuja Bohinj bomo poseben poudarek namenili 

še ekologiji – želimo pokazati, kako pripraviti športni dogodek z minimalnim 

vplivom na naravo in zabavi – šport mora biti tudi zabaven, da se radi 

vračamo na prireditve. 

 

Po končani ŠUS EKO AVANTURI bo priložnost za vse, da ob dobri hrani in 

še boljši družbi podoživimo dan in s koncertom postavimo piko na i. 

E-Prijave in informacije: www.eco-adventure.eu 
 

BBOODDIITTEE  AAKKTTIIVVNNII,,  RRAAVVNNAAJJTTEE  OOKKOOLLJJUU  PPRRIIJJAAZZNNOO  IINN  SSEE  NNAAMM  PPRRIIDDRRUUŽŽIITTEE..  
 

 

Se vidimo v Bohinju! 
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