
ŠPORTNO USTVARJALNI TABOR - KRIŽEVCI 2022 

Pozdravljeni učenci in starši, 

v času letošnjih poletnih počitnic imamo za vas zelo zanimivo ponudbo.  

Za učence od 4. do 8. razreda ponujamo športno in ustvarjalno preživljanje 

prostega časa v Križevcih pri Ljutomeru. Vas zanima?   

V prijetnih lesenih hišicah za 2 osebi, ki jih vidite na spodnjih fotografijah, je 

prostora le za 44 otrok. Hiške so novejše, v sklopu nastanitve so še sanitarije, 

prostor za igranje namiznega tenisa, kolesa, velik vrt, prostor za druženje, 

raziskovanje in ustvarjanje, pokrita jedilnica, v bližnji okolici pa otroško igrišče, 

velik doživljajski park doživetij in terme. 

Kako se vam zdi? 

             

Pomembne informacije v zvezi s taborom: 

1. Datum: 1. 8. – 5. 8. 2022. 

2. Odhod s posebnim avtobusom s parkirišča na Rudi (Izola, Merkur) ob 8.00. 

3. Povratek v Izolo v petek okoli 19.00. Otroci bodo pol ure pred prihodom 

poklicali za točen čas prihoda. 

4. Prtljaga: 1 kos – potovalka ali kovček in manjši nahrbtnik za pijačo, denarnico 

in ostale nujne stvari, ki ga otrok lahko vzame na avtobus. 

5. OBVEZO: osebna izkaznica in zdravstvena izkaznica, seznam zdravil (če jih 

otrok uživa) in način uporabe.  

6. Bivanje: Village Jurka v središču Prlekije, nedaleč stran od termalnih 

bazenov v Banovcih. 

7. Storitev: polni penzion. 

8. Aktivnosti:  



V neposredni bližini je urejen park z vodometom in otroškimi igrali. Nedaleč 

stran je urejen tudi priljubljen doživljajski, spretnostni park. Možna je 

uporaba športnih igrišč, spretnostnega parka, športne dvorane, vodnega 

sproščanja v termalnih bazenih Panonskega morja.  

 

 
 

V načrtu je ogled Lendave in razglednega stolpa Vinarium, kopanje v termah 

Banovci, ogled vodnega mlina na Muri, ogled Gajševskega jezera (umetno 

akumulacijsko jezero na reki Ščavnici), ki ga danes naseljujejo krapi, amurji, 

ploščiči, smuči, ščuke in somi, kolesarjenje, igre z žogo, namizni tenis, 

družabne igre, likovno ustvarjanje in še in še… 

Cena: 240 eur vključuje bivanje v hišicah za 2 osebi, 4 x polni penzion 

(pričetek: kosilo v ponedeljek, zaključek: zajtrk v petek), prevoz z 

avtobusom v obe smeri, avtobusni prevoz v Lendavo, vstopnina za Vinarium, 

kopanje v termah Banovci, športno ustvarjalne delavnice, material za 

ustvarjalne delavnice, vodenje, organizacija in spremstvo, darilce ter 

zaslužen sladoled :-). 

Plačilo v treh delih: 50 evrov ob prijavi na račun: SI56 012506030656895 odprt 

pri Banki Slovenije/ni vračljivo/, 180 evrov na isti račun do 25. 7. 2022 in 10 evrov 

na dan odhoda v gotovini. Za sklic navedite datum plačila, v namen pa ime in priimek 

otroka  - za letovanje. 

Vam je ponudba všeč? 

Če je odgovor DA, izpolnite spodnjo prijavnico in jo čimprej oddajte v tajništvo 

šole. 

Ne pozabite, da je število mest omejeno na 22. Ostala mesta bodo zasedli učenci 

iz OŠ Sečovlje. 

Pred odhodom boste dobili še dodatne informacije, zato v prijavnici ČITLJIVO 

napišite vaš elektronski naslov. 

Učiteljice spremljevalke: Nika Černigoj, Metka Pikl, prof. športne vzgoje (OŠ Škofije) in 

Andreja Ozebek, prof. likovne umetnosti (OŠ Sečovlje) 



 

 

P  R  I  J  A  V  N  I  C  A 

 

Spodaj podpisan/a ________________________________ prijavljam 

otroka ________________________________, starega 

____________ , na športno ustvarjalni tabor 2022.  

 

Strinjam se s ponudbo in programom ter se zavezujem, da bom poravnal/a 

vse obveznosti v roku kot je navedeno zgoraj v opisu.  

 

Seznanjen/a sem tudi, da ob morebitni odpovedi udeležbe na letovanju 

akontacije v višini 50 EUR ne dobim povrnjene in da je odpoved brez 

stroškov možna le z zdravniškim potrdilom. 

 

 

Elektronski naslov za dodatne informacije: _______________________. 

 

 

 

Datum: __________  Podpis učenca: __________________ 

 

     Podpis staršev: __________________   

____________________________________________________________ 


