POČITNICE 2015
DOGODIVŠČINA PO SVOJE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Društvo tabornikov Rod Veseli veter
junij 2015
Pomurje
30,00 EUR
051 214 371
kelemen.matej@gmail.com
Bivak? Prvič slišim. Bear Grylls, preživetje v naravi, kurjenje ognjev … No nekaj takega pomeni da gremo na
bivak. Napakiramo rukzake z nekaj opreme, oblačil in hrane ter gremo na pot. Kam? Včasih tudi sami ne vemo
točno, ampak vedno pridemo točno tja, kamor želimo.
Če si si tudi ti kdaj želel poskusiti, kako je živeti v naravi za par dni, je to idealna priložnost da se preizkusiš v
varnem in zabavnem okolju. Če si star med 12 in 16 let se nam pridruži na nepozabni avanturi po pomurskih
gozdovih. Število udeležencev je omejeno.

DNEVNI CENTER KEKEC
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Center za mlade Murska Sobota, poslovna enota Krizni center za mlade
junij, julij, avgust 2015 (vsak delovni dan), od 11. do 17. ure
Krizni center za mlade Murska Sobota
vse aktivnosti so brezplačne, otrokom ponudijo tudi malico
02 534 85 82
kcm.ms@siol.net
Dnevni center je namenjen osnovnošolcem.
Izvajali bodo različne ustvarjalne in tematske delavnice (kuharske, likovne, bralne, ročnodelske ...), potekalo bo
ustvarjalno igranje (spoznavanje različnih športnih veščin in pravil), spoznavanje in predstavitev poklicev (obiski
oseb z določenim poklicem, ki bodo predstavili svoje delo, npr. frizerka, kozmetičarka, medicinska sestra, kuhar
idr.). Ne bodo manjkali niti smeh in zabava, igre z žogo, igre na travi, družabne igre ...
Vabljeni vsi, ki bi radi ustvarjalno preživljali počitnice, se zabavali in se morda še kaj novega naučili!

KICKBOXING IN FUNKCIONALNA VADBA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:

Prijava:
Opis:

Kickboxing klub Murska Sobota
junij, julij, avgust 2015 (vsak ponedeljek, sredo in petek), od 18. do 19. ure
TVD Partizan (bivša judo telovadnica)
- 6,00 EUR na posamičen trening (prvi zastonj)
- terminska karta 40,00 EUR (10 obiskov)
- mesečna karta 30,00 EUR (3 obiski na teden)
031 320 734 (Matej), 041 357 362 (Tomo), 068 143 826 (Kristjan)
info@kbk-ms.si
Vključite se lahko v Kickboxing 1 (začetna skupina) ali Kickboxing 2 (nadaljevalna skupina).
Začetna skupina bo razdeljena na dve podskupini, tako, da je primerna za tiste, ki se bodo s Kickboxingom srečali
prvič, kot tudi za tiste, ki nekaj znanja že imajo. Za vadbo potrebujete le kratke hlače, majico, brisačo in bidon za
vodo. Vadba je primerna tako za moške kot ženske vseh generacij, saj je to odlična rekreacija, kjer aktiviramo
celotno telo.
Nadaljevalna skupina je primerna za tekmovalce in tudi za tiste, ki bi tekmovalci radi postali. Za trening je
obvezna lastna športna oprema, ki je primerna za kickboxing.

POLETJE NA BAZENU
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Več na:

Klub prekmurskih študentov, Mestna občina Murska Sobota, Komunala, javno podjetje d.o.o.
junij, julij, avgust 2015 (vsak petek, soboto in enkrat mesečno v nedeljo), od 14. do 18. ure
letno kopališče Murska Sobota
brezplačno
031 420 538 (Špela Vogrinčič), 031 421 860 (Žiga Barbarič)
spela.vogrincic@gmail.com, ziga.barbaric@gmail.com
V sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota bo organiziran projekt Poletje na bazenu, ki obsega organizacijo in
izvedbo mehkih aktivnosti, zabavne in športne animacije, vodne igre, odbojko na mivki na letnem kopališču ... Vse
to ob dobri glasbi in ekipi mladih aktivnih animatorjev.
www.kps.si

FČENJAK
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Več na:

Klub prekmurskih študentov
1. 6. – 11. 7. 2015 (vsak delovni dan)
10. 8. – 11. 9. 2015 (vsak delovni dan)
sejna soba MIKK-a (Fčenjak)
brezplačno
ni potrebna
Fčenjak bo vsem študentom v času izpitnega obdobja nudil miren prostor za učenje in skupinsko delo. V Fčenjaku
(sejna soba Mikka), bodo imeli študentje možnost nemoteno študirati ter se medsebojno spodbujati pri učenju.
Študentje bodo imeli poleg tega še možnost kopiranja in tiskanja študijske literature v pisarni Kluba prekmurskih
študentov.
info@kps.si

KAJAKAŠKI TEČAJ ZA OSNOVNOŠOLCE IN ODRASLE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:
Več na:

Kajak kanu tijm Prekmurje (ŠD Bakovci)
25. 6. – 4. 7. 2015, od 17. do 18.30 ure
17. 8. – 22. 8. 2015, od 17. do 18.30 ure
soboška Kamenšnica
20,00 EUR za otroke do 16 let, 40,00 EUR za ostale
041 340 355
kajakktp@gmail.com
Potrebuješ: kopalke ali kratke hlače, kratko majico, brisačo.
Nudijo: kajak z veslom, rešilni jopič, strokovno vodenje.
Po končanem tečaju se lahko vključiš v redno vadbo – trening kajaka in kanuja na mirni ali divji vodi.
facebook – Kajak kanu tijm Prekmurje

POČITNIŠKI TABOR NAMIZNEGA TENISA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Namiznoteniški klub Sobota
25. 6., 26. 6., 29. 6. in 30. 6. 2015, od 8. do 15. ure
športna dvorana OŠ III Murska Sobota
40,00 EUR (10,00 EUR na dan) (vključeno kosilo ter varstvo in vadba po urniku)
041 803 795 (Miran Močan), 041 918 743 (Mitja Županek)
ntksobota@gmail.com
Anketa Namiznoteniške zveze Slovenije je pokazala, da se v Sloveniji tako ali drugače z namiznim tenisom ukvarja
10 % prebivalstva. Le kje je 200.000 Slovencev, se lahko vprašamo tisti, ki se že desetletja tekmovalno ukvarjamo s
tem športom. Na tekmovanjih jih ni, v klubih jih ni; torej kje so? Doma! Namizni tenis ni bil v Sloveniji nikoli v
vrhu tekmovalnih športov, bil pa je v vrhu množičnih športov. Še največkrat so ga igrali po domačih garažah, v
telovadnih društvih in šolah; igralo se je na domačih vratih in »iverkah« iz tovarne. Žogice so bile prava redkost in
loparji z gumami oz. oblogami »prestiž«. Kljub tem pogojem je bela žogica združila mlado in staro, družabnost in
tekmovalnost, prijetno s koristnim.
Ker se nam zdi, da namizni tenis še danes živi v vsakem gospodinjstvu in da bi marsikateri starši radi odigrali
partijo »pingponga« s svojim otrokom na morju, smo se v namiznoteniškem klubu Sobota odločili, da, takoj po
zaključku šole, organiziramo Počitniški tabor namiznega tenisa.
Tabor je namenjen vsem mladim od 7. do 18. leta, ki si želijo šele odkriti skrivnosti namiznega tenisa, torej tako
začetnikom, kakor tudi tistim, ki bi radi znali še več.
Poleg namiznega tenisa se bo odvijala pestra paleta drugih športnih in družabnih iger: nogomet, košarka, pohodi v
naravo, trim ...
Dejavnosti na taboru bo vodil izkušeni namiznoteniški trener z dolgoletno prakso z igralci in igralkami, ter člani
NTK Sobota.
Program:
8.00–9.00
varstvo
9.00–11.30
vadba namiznega tenisa s pavzami
12.00
kosilo
13.30–15.00
različne športne in družabne igre
Vabljeni vsi, ki vas zanimajo skrivnosti namiznega tenisa kot so ga poznali vaši starši!

TABOR ŽABEC
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Osnovna šola Bakovci
26. 6., 29. 6. in 30. 6. 2015
Osnovna šola Bakovci
brezplačno
02 543 90 30
info@osbakovci.si
Učenci po triadah opravijo raziskovalne aktivnosti na temo »Narava okrog nas«.

2. TRADICIONALNI DNEVNO NOČNI TURNIR ŠDMN BAKOVCI V MALEM
NOGOMETU
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Športno društvo malega nogometa Bakovci
27. 6. 2015, od 13. do 24. ure
Športno rekreacijski center Bakovci
ekipa 60,00 EUR
040 329 880 (Robert), 041 792 249 (Zlatko)
Turnir v malem nogometu. Sistem 6+1, igranje na izpadanje. Lepe nagrade in pokali za zmagovalce. Turnir bo
potekal ob začetku počitnic in je namenjen mlajšim igralcem – mladostnikom (dijakom) in študentom. V ospredju
bo druženje rekreativnih športnikov.
Minimalna starost udeležencev je 14 let. Igranje na lastno odgovornost, v skladu s pravilnikom MZKMN MS.

TEČAJ LETENJA Z RADIJSKO VODENIMI MODELI LETAL ZA MLADINO
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Aeroklub Murska Sobota
27. 6. – 31. 7. 2015 (tečaj se izvaja ob koncih tedna)
letališče Rakičan
10,00 EUR
mitja.vertot@siol.net
V sklopu tečaja bodo učenci spoznali osnove aerodinamike, pravila obnašanja na letališču, osnove letenja, osnovno
opremo, potrebno za vodenje letal, naučili pa se bodo tudi upravljati tako začetniška radijsko vodena letala kakor
tudi naprednejša. Tečaj se bo praviloma izvajal ob koncih tedna in je vremensko pogojen.
Primerno za otroke od 12. leta starosti naprej. Število prijav je omejeno na 10 udeležencev.

AKTIVNE POLETNE ŠPORTNE POČITNICE – TENIŠKI KAMP
Organizator:
Termin:

Kraj:
Cena:

Prijava:
Opis:

Teniški klub Murska Sobota in ITP, Agencija za šport, Primož Starčič s.p.
29. 6. – 3. 7. 2015, od 7. do 16. ure
6. 7. – 10. 7. 2015, od 7. do 16. ure
17. 8. – 21. 8. 2015, od 7. do 16. ure
teniška igrišča v Fazaneriji, letno kopališče Murska Sobota, soboška Kamenšnica …
- dopoldanski 5-dnevni program do 12. ure brez kosila: 70,00 EUR
- dopoldanski 5-dnevni program s kosilom: 95,00 EUR
- celodnevni 5-dnevni program: 130,00 EUR
Popusti (se ne seštevajo):
5 % ob prijavi dveh ali več otrok iz iste družine
5 % za drugi termin
5 % za člane kluba
040 652 261 (Žiga Starčič), 041 625 225 (Primož Starčič)
starcicz@gmail.com, primoz.starcic@gmail.com
Aktivne poletne športne počitnice so namenjene otrokom od 5. do 15. leta.
Otroci bodo vsak dan tekmovali v eni ali več disciplinah in skušali do konec tedna zbrati čim več točk. Na koncu
bodo prejeli diplomo z rezultati in skupnim doseženim mestom. Zadnji dan bo potekala zaključna prireditev, kjer
bodo prejeli diplome in najboljši še simbolične nagrade. Vsak udeleženec programa prejme spominsko majico z
logotipom.
Vse športne aktivnosti bodo vodene in izvajane pod nadzorom specializiranih strokovnjakov in pedagogov.
Športni dopoldanski program (poteka v športno-teniškem centru Teniškega kluba Murska Sobota)
7.00–8.00
jutranje varstvo (zabavne motorične aktivnosti)
8.00–10.00
intenzivni tečaj tenisa (10-urni tečaj tenisa – začetni, nadaljevalni, izpopolnjevalni in
tekmovalni program, učenje tehnike in taktike udarcev, razvoj teniške motorike, spretnostni
poligoni, zabavne teniške igrice …)
10.00
malica
10.30–11.30
športne igre – vsakodnevne športne aktivnosti (glej razlago spodaj)
12.00
kosilo v restavraciji Sport.s
Športni popoldanski program (prevozi na popoldanske aktivnosti so organizirane s taxi kombijem)
12.30–15.00
vsak dan druga atraktivna športna panoga:
- veslanje na soboški Kamenšnici ali ribolov ali jahanje
- obisk letnega kopališča
- bowling
- 2-urna ustvarjalna delavnica
- zaključni teniški turnir in piknik
15.00–16.00
popoldansko varstvo

ODBOJKARSKI TABOR Z GIBANJEM V POČITNICE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:
Več na:

Športni klub Pomurje deset (OK Panvita Pomgrad)
29. 6. – 3. 7. 2015, od 8. do 15. ure
športna dvorana OŠ I Murska Sobota in letno kopališče Murska Sobota
50,00 EUR
041 434 231 (Dejan F.), 070 738 790 (Dušan B.)
pomurjedeset@gmail.com
Tabor je namenjen osnovnošolskim dečkom, ki želijo aktivno preživeti prosti čas, ki so odbojko že igrali, pa tudi
vsem, ki odbojko želijo začeti igrati in se v njej preizkusiti. Aktivnosti bodo prilagojene starosti in sposobnosti
otrok, strokovno vodene in nadzorovane. Vaditelji imajo ustrezno izobrazbo in smisel za delo z mladimi.
http://www.sk-pomurje.si/

POLETNI JUDO CAMP – PJC
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Judo klub Štorkljice Murska Sobota
29. 6. – 3. 7. 2015 oz. 6. 7. – 10. 7. 2015, od 8. do 15.30 ure
ŠRC Spartacus, letno kopališče Murska Sobota, Fazanerija, stadion pri OŠ I Murska Sobota
50,00 EUR
031 384 579
zorankos7@gmail.com
Udeleženci bodo preživeli čas na blazinah, bazenu in se kulturno seznanili s koreninami v PUŠK-u, spoznali bodo
Galerijo v Murski Soboti in šli v kino.

Poletni tabor NENAVADNA ZABAVA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
29. 6. – 3. 7. 2015, od 9. do 12. ure
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
10,00 EUR
02 530 07 00, 031 748 712
hisa-ms@filantropija.org
Tabor za super spomin; otroci bodo dobili možnost, da se preizkusijo v branju, pisanju, spominu, tekmovanju oz.
nastopanju.
Namenjen je otrokom od 5. do 14. leta.

ŠOLA STRELJANJA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Športno strelsko društvo Murska Sobota in OSZ MS
29. 6. – 3. 7. 2015, od 9. do 12. ure
strelišče OSZ MS
50,00 EUR (v ceno so vštete tudi puške in strelivo)
051 608 835
igormakari@gmail.com
Mladi se bodo naučili osnov pravilnega merjenja, proženja, dihanja, postavitve za izvedbo strela. Spoznali se bodo z
varnim ravnanjem z orožjem, vrsto orožja in samim streljanjem.

VESELE ANGLEŠKE POČITNICE – HAPPY ENGLISH CAMP
Organizator:
Termin:

RIS, Raziskovalno in izobraževalno središče Dvorec Rakičan
PROGRAM: ANE MARIE
29. 6. – 3. 7. 2015, od 6.30 do 16.30 ure
6. 7. – 10. 7. 2015, od 6.30 do 16.30 ure
13. 7. – 17. 7. 2015, od 6.30 do 16.30 ure
20. 7. – 24. 7. 2015, od 6.30 do 16.30 ure
27. 7. – 31. 7. 2015, od 6.30 do 16.30 ure
3. 8. – 7. 8. 2015, od 6.30 do 16.30 ure
17. 8. – 21. 8. 2015, od 6.30 do 16.30 ure
24. 8. – 28. 8. 2015, od 6.30 do 16.30 ure
PROGRAM: JULIJUS (od nedelje do petka – 24-urno varstvo)
28. 6. – 3. 7. 2015
5. 7. – 10. 7. 2015
12. 7. – 17. 7. 2015
19. 7. – 24. 7. 2015
26. 7. – 31. 7. 2015
2. 8. – 7. 8. 2015
16. 8. – 21. 8. 2015
23. 8. – 28. 8. 2015

Kraj:
Cena:

Prijava:

Opis:

Več na:

dvorec Rakičan
- program ANE MARIE: 60,00 EUR
- program JULIJUS: 160,00 EUR
- ŠOLA JAHANJA: 120,00 EUR
02 535 18 96
info@ris-dr.si
prijavnica na spletni strani www.ris-dr.si
Na taboru Vesele angleške počitnice v dvorcu Rakičan bodo mladim počitnikarjem, v starosti od 5 do 14 let, na
sproščen in zabaven način približali angleški jezik. V angleškem jeziku se bodo pogovarjali, peli, plesali, se igrali,
zabavali, ustvarjali, družili itd. Znanje angleškega jezika ni predpogoj za udeležbo na taboru. Vsem mladim
»Risom« in »Risicam« zagotavljajo pester, zanimiv in počitniško obarvan program, začinjen z obilo veselja, smeha
in medsebojnega druženja.
Na voljo sta dva počitniška programa – Ane Marie in Julijus. Letošnja posebna novost tabora je šola jahanja, ki bo
potekala v prostem času počitnikarjev.
www.ris-dr.si

MUZEJSKE POČITNIŠKE DELAVNICE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Pomurski muzej Murska Sobota
30. 6. – 3. 7. 2015, od 10. do 13. ure
25. 8. – 28. 8. 2015, od 10. do 13. ure
Pomurski muzej Murska Sobota
10,00 EUR
059 366 621 (Mateja Huber)
mateja.huber@pomurski-muzej.si
Na muzejskih počitniških delavnicah bodo udeleženci spoznavali preteklost naših krajev, kar jim bo služilo kot
navdih pri ustvarjanju. Ogledali si bodo lončarsko zbirko na stalni razstavi in iz gline izdelali barvite stenske
obešanke. Na razstavi Med podeželjem in mestom se bodo na zanimiv način poučili o začetkih meščanskega življenja
v Murski Soboti v 19. stoletju in po svoje ustvarili obvezen modni dodatek vsakega meščana tistega časa, klobuk ter
pripravili kakšno od meščanskih sladic. Na razstavi karikatur prekmurskega umetnika Ladislava Kondorja bodo
spoznavali, kaj so značilnosti karikature in si svojo tudi izdelali.
Delavnice so primerne za otroke od 8. do 14. leta. Število prostih mest je omejeno na 15 udeležencev.

ROADTRIP S TABORNIKI
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Društvo tabornikov Rod Veseli veter
julij, avgust 2015
tujina (bližnja država)
150,00 EUR
031 324 076
luka.pracek@gmail.com
Odlična družba, zabava, narava in mesto. S taborniki se potuje lepše in boljše. Spoznajte skrite kotičke krajev, ki ti
jih ne pokaže niti turistični vodnik. Zdrava zabava z namenom. Sodelovanje pri organizaciji te bo naučilo
pripraviti svoj lasten roadtrip.
Za mladino od 18 do 27 let. Število udeležencev je omejeno.

PLAVALNI TEČAJI IN PLAVANJE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:
Več na:

Alojz Kerec s.p., ŠPRK
julij, avgust 2015
letno kopališče Murska Sobota, Terme Vivat Moravske Toplice, igrišča v Murski Soboti in okolici
www.rekrealnica.si
040 415 974
alojz.kerec@gmail.com
Začetni in nadaljevalni plavalni tečaji z ali brez varstva, rolanje, orientacija, spretnosti z žogo. Plavanje vključuje
spoznavanje plavalnih tehnik, podaljševanje plavalnih razdalj …
www.rekrealnica.si

ŠOLA ODBOJKE NA MIVKI
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:
Več na:

Alojz Kerec s.p., ŠPRK
julij, avgust 2015
letno kopališče Murska Sobota, Terme Vivat Moravske Toplice, igrišča v Murski Soboti in okolici
www.rekrealnica.si
040 415 974
alojz.kerec@gmail.com
Za začetnike, osnovnošolce, srednješolce in za pripravo na turnirje.
www.rekrealnica.si

TURNIRJI V ODBOJKI ZA OSNOVNOŠOLCE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:
Več na:

Alojz Kerec s.p., ŠPRK
julij, avgust 2015
letno kopališče Murska Sobota, Terme Vivat Moravske Toplice, igrišča v Murski Soboti in okolici
www.rekrealnica.si
040 415 974
alojz.kerec@gmail.com
Turnirji 2:2, 3:3, na travi in na mivki.
www.rekrealnica.si

LETOVANJE OTROK V BAŠKI NA OTOKU KRKU
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:

Prijava:
Opis:

Društvo prijateljev mladine Murska Sobota
1. 7. – 12. 7. 2015
14. 8. – 25. 8. 2015
Otroški počitniški dom Murska Sobota – Baška, otok Krk
- ekonomska cena zdravstvenega letovanja: 300,00 EUR
- od tega ZZZS, OE Murska Sobota otrokom z napotnico krije: 250,00 EUR
- starši otrok z napotnico zdravnika krijejo: 50,00 EUR
02 534 86 72
dpmms@siol.net
Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo otroci, šolarji in mladostniki v starosti od 5 do 19 let, ki so bili v
obdobju od januarja 2014 do konca februarja 2015 najmanj dvakrat pri zdravniku ali hospitalizirani, kar pomeni,
da imajo najmanj dva zapisa v medicinski dokumentaciji pri izbranem zdravniku.
Postopek prijave otrok in šolarjev za zdravstveno letovanje poteka na naslednji način:
- starši otrok dobijo napotnico za letovanje otroka v ambulanti izbranega zdravnika,
- izpolnjeno napotnico izbranega zdravnika starši posredujejo na sedež DPM Murska Sobota (Trg zmage 4, II.
nadstropje), bodisi osebno, po pošti ali odložijo v poštni nabiralnik,
- za otroke, ki ne bodo dobili napotnice zdravnika, pa bi se želeli udeležiti letovanja, jih starši lahko prijavijo na
sedežu DPM Murska Sobota po ekonomski ceni.

IGRALNE URICE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
3. 7. – 31. 8. 2015 (vsak ponedeljek in petek), od 10. do 11. ure
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
brezplačno
02 530 81 10
Igralne urice z družabnimi igrami; z lutkami bodo otroke spodbujali h gledališču, ustvarjalnost in kreativnost
otrok pa bodo spodbujali tudi skozi likovne in različne druge ustvarjalne delavnice.

FITFEST
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Več na:

Klub prekmurskih študentov
3. 7. – 31. 7. 2015 (vsak petek)
7. 8. – 14. 8. 2015 (vsak petek)
Murska Sobota in okolica
Brezplačno
ni potrebna
S projektom FitFest bodo pomurskim študentom v poletnih mesecih tedensko ponudili raznovrstne in nevsakdanje
športne aktivnosti, katerih namen je predvsem družiti se, zabavati, spoznavati nove športne discipline, seveda pa
hkrati ohranjati dobro telesno pripravljenost. Projekt FitFest se bo odvijal na različnih lokacijah, zajemal pa bo
predvidoma sledeče aktivnosti: sikanje, hokej na travi, smučanje na vodi, vodene vadbe, delavnice o prehrani, jogo
itd. Točni termini in lokacije izvajanja posameznih aktivnosti bodo znani sproti in objavljeni na spletni strani.
www.kps.si

KOŠARKARSKA ŠOLA RADENSKA CREATIV SOBOTA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Košarkarski klub Radenska Creativ Sobota
6. 7. – 10. 7. 2015, od 8. do 15. ure
OŠ I Murska Sobota in letno kopališče Murska Sobota
50,00 EUR
040 838 003
peter.jutersnik@siol.net
Poletna košarkarska šola je namenjena dečkom, starim od 6 do 15 let. Od 8. do 12. ure bodo potekale vadba in
tekme, od 12. do 15. ure pa različne dejavnosti na letnem kopališču.

POLETNI TEDENSKI PLAVALNI TEČAJI
Organizator:
Termin:

Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Plavalni klub Zdravilišče Radenci
6. 7. – 10. 7. 2015, od 9. do 13. ure
13. 7. – 17. 7. 2015, od 9. do 13. ure
20. 7. – 24. 7. 2015, od 9. do 13. ure
27. 7. – 31. 7. 2015, od 9. do 13. ure
3. 8. – 7. 8. 2015, od 9. do 13. ure
letno kopališče Murska Sobota, Terme Vivat Moravske Toplice
- 45,00 EUR (Letno kopališče Murska Sobota)
- 55,00 EUR (Terme Vivat Moravske Toplice)
040 581 430 (Denis Hofman)
Tečaj plavanja traja 20 ur.

SPOZNAVANJE FITNESA KOT ŠPORTA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:

Prijava:
Opis:

Fitnes Krpan, Boris Babič s.p.
6. 7. – 17. 7. 2015, od 9. do 10. ure ter od 15. do 16. ure
10. 8. – 21. 8. 2015, od 9. do 10. ure ter od 15. do 16. ure
TVD Partizan
- enkratni obisk 2,00 EUR
- petdnevna karta 8,00 EUR
- desetdnevna karta 15,00 EUR
041 717 064
anababic00@gmail.com
Izvedli bodo začetni tečaj fitnesa – opis le-tega, spoznavanje in izvedbo različnih vaj, govorili in odgovorili bodo na
različna vprašanja o fitnesu kot športu ter o prehrani. Udeleženci naj bodo stari najmanj 15 let. Število udeležencev
je za določen termin omejeno.

ZEKO POČITNICE 2015
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Več na:

Plesna šola Zeko, Dejan Zečevič s.p.
6. 7. – 10. 7. 2015, od 7.30 do 16. ure
Plesna šola Zeko (Hotel Diana Murska Sobota)
50,00 EUR
040 375 330 (Miša Zečević)
misa.zecevic@gmail.com
Poletje prihaja in šolarji že komaj čakajo na poletne počitnice. V plesni šoli ZEKO bodo poskrbeli, da bodo te
počitnice polne novih dogodivščin, novih prijateljstev in lepih spominov. Njihovi plesni učitelji in animatorji bodo
poskrbeli za zanimive vsebine in veliko gibanja, priredili pa bodo tudi modno revijo, plesni nastop, v petek bodo
imeli poslikavo obraza in sladko presenečenje. Prav tako bo poskrbljeno za pijačo in jedačo (zajtrk, kosilo, malice),
tako da bodo udeleženci polni energije, ki jo bodo potrebovali za pester program.
Tabor je namenjen osnovnošolcem od 1. razreda naprej (vključno s tistimi, ki gredo septembra 2015 v 1. razred).
www.zekosports.com

KEGLJANJE (NA DEVET KEGLJEV)
Organizator:
Termin:

Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Kegljaški klub Radenska Murska Sobota
7. 7. 2015 ob 18. uri
14. 7. 2015 ob 18. uri
21. 7. 2015 ob 18. uri
28. 7. 2015 ob 18. uri
Radenci (ob restavraciji Vikend)
brezplačno
041 525 501
dusan_pohovnikar@t-2.net
Kegljanje na devet kegljev je eden najstarejših športov. Neverjetne uspehe so v preteklosti imeli tudi pomurski
kegljači (Miro Steržaj, Marika Kardinar, Harry Steržaj idr). Danes je v Pomurju samo še eno kegljišče in sicer v
Radencih v upravljanju Kegljaškega kluba Radenska, ki ima v državnih ligah tri ekipe.
Keglja se na 120 metov in sicer 60 na polno in 60 na čiščenje. Tekma traja eno uro.

II ROKOBORSKI TABOR 2015
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Rokoborsko društvo Sobota
13. 7. – 17. 7. 2015, od 8.30 do 16. ure
dvorana RD Sobota, različna druga prizorišča
Ceno bo objavljena na podlagi prejetih prijav.
031 564 306
sernek.stanislav@siol.net
Na taboru bodo izvajali različne delavnice, se zabavali, trenirali, obiskovali letno kopališče in adrenalinski park na
Bukovniškem jezeru …

RAZISKOVALNO USTVARJALNI TABOR
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
13. 7. – 17. 7. 2015, od 9. do 12. ure
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
10,00 EUR
02 530 07 00, 031 748 712
hisa-ms@filantropija.org
V času tabora bodo otroci spoznali osnovne značilnosti določenih poklicev. Skozi igro in ustvarjanje bodo risali,
izdelovali načrte, skice, raziskovali in uživali v radostih narave in različnih materialov.
Tabor je namenjen otrokom od 5. do 10. leta.

3. OTROŠKI TABOR
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Večetnično kulturno, izobraževalno, turistično in športno društvo
13. 7. – 17. 7. 2015, od 9. do 15.30 ure
ŠRC Bakovci
20,00 EUR en otrok, če sta v družini 2 otroka 30,00 EUR, trije 40,00 EUR
041 835 320
kudbakovci@gmail.com
V okviru tabora bodo izvajali različne športne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, obiskali jih bodo tudi zanimivi
gosti. Tabor je namenjen otrokom od 5. leta starosti dalje.

UČENJE PLAVANJA
Organizator:
Termin:

Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Športna zveza Murska Sobota
13. 7. – 17. 7. 2015, od 9. do 13. ure
20. 7. – 24. 7. 2015, od 9. do 13. ure
27. 7. – 31. 7. 2015, od 9. do 13. ure
letno kopališče Murska Sobota (v primeru slabega vremena Terme 3000 Moravske Toplice)
45,00 EUR
031 384 579 (Zoran Kos)
Prilagajanje na vodo, učenje tehnik … Za otroke od 5. leta starosti naprej.

GLEDAM, UŽIVAM, USTVARJAM
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Galerija Murska Sobota
16. 7. 2015, od 10. do 12. ure
30. 7. 2015, od 10. do 12. ure
Galerija Murska Sobota
brezplačno
02 522 38 34
info.galerijams@siol.net
Počitniška likovna delavnica za predšolske in šolske otroke je dvourna izobraževalna dejavnost, skozi katero vam
bodo likovno umetnost približali na zabaven in igriv način, kot se za čas počitnic spodobi. Pričela se bo s krajšim
vodstvom po aktualni razstavi, skozi katerega se bodo udeleženci prelevili v prave umetnostne detektive, ter se
nadaljevala z eksperimentalno ustvarjalnico ob izbranih umetniških delih. Nastali likovni izdelki bodo razstavljeni
v galerijski izložbi in tako postavljeni na ogled tudi mimoidočim.
Počitniška likovna delavnica je namenjena otrokom, starejšim od 5 let, pri mlajših pa priporočajo spremstvo.

ODPRTI ATELJE PIKE IN PACKA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Galerija Murska Sobota
16. 7. – 30. 7. 2015, od 10. do 12. ure
Galerija Murska Sobota
brezplačno
ni potrebna
Po samostojnem ogledu aktualne razstave bodo vsem otrokom in njihovim sorodnikom/prijateljem omogočili
ustvarjanje v mini ateljeju Pike in Packa. Za vas bodo pripravili delovne liste z umetnostnimi ugankami in
raznovrsten material za samostojno likovno ustvarjanje.

TABORJENJE V BOVCU
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Društvo tabornikov Rod Veseli veter
17. 7. – 26. 7. 2015
Bovec
150,00 EUR
031 324 076
luka.pracek@gmail.com
Neokrnjena narava, toplo sonce, bistra reka, prijetna družba, dobra zabava – vse to so lastnosti, s katerimi lahko
opišemo običajno taborjenje. Če pa pridete na taborjenje k tabornikom, lahko dodamo še kakšne zanimive opise:
lokostrelstvo, blatna kopel, katapult, večerni ognji …
Če torej želiš preživeti poletje na res noro zabavnem taborjenju se pridruži tabornikom julija v Bovcu.
Za otroke in mladino od 6 do 25 let.

KPŠ GRE NA PAG!
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:

Prijava:
Opis:

Več na:

Klub prekmurskih študentov
18. 7. – 25. 7. 2015
Novalja, Pag
- člani KPŠ: 140,00 EUR
- nečlani KPŠ: 170,00 EUR
- neštudenti: 200,00 EUR
041 503 755 (Barbara Sečko)
barbara.secko@gmail.com
Ste za vroče poletje? Potem morate s KPŠ-jem na Pag! Čakajo vas fantastične plaže, nore zabave, slastni koktajli v
bazenu, odličen ambient in dobra družba! Pag je znan kot center sproščenega poletnega uživanja med mladimi,
poleg tega pa nudi mirne in bolj samotne plaže, zato lahko tu prav vsak najde nekaj zase. Nameščeni boste v
najboljših apartmajih, poskrbljeno pa bo tudi za prevoz. Pridružite se!
www.kps.si

KAMP NOGOMETNE ŠOLE MURA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

DNŠ Mura
27. 7. - 31. 7. 2015, od 8. do 16. ure
Mestni stadion Fazanerija
50,00 EUR
041 330 834
info@nsmura.si
Nogometna vadba in druge aktivnosti otrok v času poletnih počitnic.

RAZSTAVA OTROŠKIH LIKOVNIH DEL V IZLOŽBI GALERIJE MURSKA
SOBOTA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Galerija Murska Sobota
30. 7. – 31. 8. 2015
Galerija Murska Sobota
brezplačno
ni potrebna
Udeležencem obeh počitniških likovnih delavnic bodo omogočili, da svoje/skupinske likovne izdelke razstavijo v
galerijski izložbi na ogled mimoidočim.

AVANTURA V NEZNANO
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Društvo tabornikov Rod Veseli veter
avgust 2015
Slovenija
50,00 EUR
041 982 674
ales.skalic@gmail.com
Avantura za prave avanturiste. Neznani kraj kjer začneš, osnovna oprema, da preživiš tri dni, nekaj napotkov in se
začne ... Malo pod zemljo, nekaj višje v zraku. Ješ kar imaš, najdeš, skuhaš. To ni avantura, ki jo gledaš na televiziji
ali internetu – to je avantura, ki jo boš doživel sam in (upajmo) preživel.
Za mladino od 16 do 25 let. Število udeležencev je omejeno.

POHORJE BIKE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Društvo tabornikov Rod Veseli veter
avgust 2015
Pohorje
50,00 EUR
041 982 674
ales.skalic@gmail.com
Dva dni kolesarjenja po Pohorski kolesarski transverzali, vmes pa spoznavanje narave, ogledi naravnih in
kulturnih znamenitosti, preizkušanje poguma in spretnosti sodelujočih. Spanje v hotelu milijon zvezdic na svežem
zraku doda še zadnjo popestritev.
Za mladino od 16 do 27 let. Število udeležencev je omejeno. Obvezno primerno kolo!

SPOZNAVAJMO SLOVENIJO: TRIGLAV
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:
Več na:

Klub prekmurskih študentov
1. 8. 2015
Triglav
Cena bo objavljena naknadno.
070 705 831 (Tija Kuhar)
kuhar.tija@gmail.com
V sklopu projekta bo v začetku avgusta organiziran pohod na Triglav, pod vodstvom strokovnjakov iz planinskega
društva. Vabljeni, da se pridružite!
www.kps.si

DELAVNICE S FRANCOŠČINO
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Kulturno društvo Escalade in Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
3. 8. – 7. 8. 2015 (torek in četrtek v popoldanskem času, ostale dni dopoldan)
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
20,00 EUR
0681 42 82 (Elizabeta), 02 530 81 10 (PiŠK)
info.escalade@gmx.com, metkapravljica@gmail.com, vesna.radovanovic@ms.sik.si
Učenje francoščine, spoznavanje Francije in njenih znamenitosti.
Delavnice s francoščino se bodo, glede na število prijav, lahko izvajale tudi pogosteje.

Poletni tabor PRAVLJIČNI DIRENDAJ
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
3. 8. - 7. 8. 2015, od 8. do 11. ure
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
10,00 EUR
02 530 07 00, 031 748 712
hisa-ms@filantropija.org
Teden bo pravljično obarvan. Vsak dan bodo, s pomočjo slik, ugank, lutk in drugih pripomočkov, predstavili
otrokom pravljico, se o njej pogovarjali, spodbujali njihovo domišljijo in kvalitetno ter kreativno preživljali čas.
Za otroke od 3 do 6 let.

POLETNI USTVARJALNI TABOR MIKK & KPŠ
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Več na:

Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota (MIKK) in Klub prekmurskih študentov
3. 8. – 7. 8. 2015
grajsko dvorišče, MIKK, letno kopališče Murska Sobota
40,00 EUR (vključuje kosilo in obisk bazena)
info@mikk.si
(prijave do petka 10. 7. 2015)
Ustvarjalni tabor je namenjen osnovnošolski mladini od 7. do 14. leta. Delavnice v dopoldanskem času bodo
zajemale delavnico gline, kulinarično delavnico in delavnico animacije ter snemanja zvokov (spremljajte objave na
spletni strani www.mikk.si o dopolnitvah delavnic). Dopoldan na grajskem dvorišču se bo zaključil s kosilom okrog
13. ure in odhodom na letno kopališče, kjer bodo mlade prevzeli animatorji Kluba prekmurskih študentov.
Število prijav je omejeno.
www.mikk.si

FANKE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:

Opis:

Več na:

Klub prekmurskih študentov
8. 8. 2015
Terme 3000 Moravske Toplice
- cena za študente: 5,00 EUR
- cena za ostale: 10,00 EUR
031 420 538 (Špela Vogrinčič)
spela.vogrincic@gmail.com
(prijave so potrebne samo za tekmovalce oz. tekmovalne ekipe)
Klub prekmurskih študentov bo letos že četrtič organiziral Fanke. Gre za športno-zabavno prireditev, na kateri bo
potekal turnir v odbojki in v nogometu na milnici, razne vodne igre ter tekmovanje v atraktivnih skokih v vodo.
Pripravljen pa bo tudi pester animacijski program z glasbeno spremljavo.
www.kps.si

FESTIVAL ZBÜJDI SE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Več na:

Pomursko društvo za krepitev socialnega dela
10. 8. – 14. 8. 2015
mestni park Murska Sobota
brezplačno
031 467 766
krepitev.sd@gmail.com
Festival Zbüjdi se! bo namenjen kvalitetnemu preživljanju prostega časa otrok, mladih, mladostnikov in starejših
generacij. Festival bo razdeljen na tri sklope, na dopoldanske ustvarjalne delavnice za otroke, popoldanske
delavnice in debate za prostovoljce, na katere je vsako leto povabljena tudi širšo javnost in na večerni, kulturni
program. Cilj festivala je razbiti stigme in stereotipe in že v rani mladosti, preko športnih iger, delavnic in
družabnih dogodkov, razviti občutek za razumevanje raznolikosti, drugačnosti.
http://www.pdksd.si/, http://www.zbujdi.se/, Facebook – Pomursko društvo za krepitev socialnega dela

DODGEBALL ZA OSNOVNOŠOLCE
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Športno društvo Dodgeball Catwoman Slovenija
17. 8. – 21. 8. 2015, od 8. do 12. ure
OŠ II Murska Sobota (mala telovadnica)
50,00 EUR (vključena malica)
041 761 461 (Karmen Klar)
slo.dodgeball.catwoman@e-vizija.net
Spoznavanje pravil dodgeball-a, igranje dodgeball-a (3 žoge, podobno različici med dvema ognjema). Na željo
otrok bodo zadnji dan izvedli tekme ob prisotnosti staršev.
Namen: razvijanje gibalnih spretnosti ob igri dodgeball in razvijanje spretnosti z žogo.
Športna oprema: športni copati, kratke hlače in majica.

POLETNI JEZIKOVNI TABOR
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
17. 8. – 21. 8. 2015, od 9. do 12. ure
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
10,00 EUR
02 530 07 00, 031 748 712
hisa-ms@filantropija.org
Otroci se bodo naučili osnov angleščine in se pri tem zabavali.
Za otroke od 7 do 11 let.

POLETNI TABOR, DELAVNICA LETALSKEGA MODELARSTVA
'ŠTRK 2015'
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Društvo modelarjev Pomurja
17. 8. – 22. 8. 2015, od 9. do 14. ure
OŠ I Murska Sobota, letališče Rakičan, vzletišče Marič Noršinci
120,00 EUR (za udeležence iz Pomurja)
strk@modelarji.si
prijavnica na spletni strani http://strk.modelarji.si
Osnovna tema poletnega tabora za učence zadnjih petih razredov devetletke bo spoznavanje sveta letalskega
modelarstva, predvsem prosto letečih letalskih modelov. Organiziran bo za do 20 udeležencev, za katere bosta
urejena celodnevno bivanje in prehrana, v strokovnem delu pa ga bodo vodili mentorji – člani in sodelavci Društva
modelarjev Pomurja, s podporo pedagoških delavcev OŠ I Murska Sobota in v sodelovanju s predavatelji –
strokovnjaki iz posameznih vsebinskih področij. Poleg strokovnega dela bo tabor tudi priložnost za spoznavanje
okolice ter druženje in zabavo udeležencev med številnimi dejavnostmi v prostem času. V dejavnosti tabora bodo,
kolikor bo to mogoče, vključeni tudi starši udeležencev. Vsak udeleženec tabora bo izdelal svoj tekmovalni letalski
model, ki mu bo ostal kot spomin na tabor. Letalski model je primeren za tekmovanja prosto letečih letalskih
modelov v kategoriji F1H po športnem pravilniku Mednarodne letalske zveze – FAI. K udeležbi na taboru so
povabljeni učenci iz vse Slovenije, v primeru večjega števila pa bodo imeli prednost udeleženci iz Pomurja.
Program:
Izobraževalno – teoretični del
- osnove varstva pri delu,
- uvod v letalsko modelarstvo,
- aerodinamika in letalska tehnika,
- osnove meteorologije,
- predstavitev toplo zračnega balonarstva in motornega zmajarstva.
Praktični del
- izdelava prosto letečih letalskih modelov,
- pomoč pri popravilu starejših modelov,
- uvajanje v osnove letenja z modeli,
- trening tehnik vodenja modelov.
Prostočasne dejavnosti
- športne igre, kopanje na kopališču, pohod,
- tekmovalna predstavitev izdelanih modelov,
- tekmovanje z letali iz papirja.
Organizatorji vabijo k udeležbi na taboru tudi učitelje tehničnega pouka in mentorje tehničnih oz. modelarskih
krožkov na osnovnih šolah, saj so v vse izobraževalne vsebine, tako v teoretičnem kot v praktičnem delu, vključeni
strokovnjaki z bogatim znanjem in številnimi izkušnjami na svojem področju.

POLETNI ŠPORTNI TABOR
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Več na:

Atletski klub Panvita
24. 8. – 28. 8. 2015
Atletski stadion pri OŠ I Murska Sobota
www.ak-panvita.eu
prijavnica na spletni strani www.ak-panvita.eu
Športni tabor bodo vodili atletski trenerji, licencirani pri Zvezi atletskih trenerjev Slovenije. Pripravili bodo
zanimiv program, ki bo poleg spoznavanja atletike vseboval tudi bogat spremljevalni program, zato verjamejo, da
bo športni tabor zanimiv za otroke in da bodo ti tako kvalitetno preživeli del počitniških dni.
Športni tabor bo namenjen vsem otrokom, ki si želijo spoznati atletiko, kakor tudi otrokom, ki že vadijo v atletski
šoli.
Program bo vključeval:
- strokovno vodenje športne vadbe,
- video analize tehnike teka (starejša skupina),
- vsak dan sok ali plastenko vode, energetsko tablico in sendvič,
- diplomo o udeležbi na taboru,
- nastop na klubskem mitingu “Priložnost za mlade”.
www.ak-panvita.eu

ROKOMETNI TABOR 2015
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Več na:

Rokometni klub Pomurje
24. 8. – 28. 8. 2015
Osnovna šola Bakovci
60,00 EUR, drugi otrok 30,00 EUR (vključeno 24-urno varstvo, športne, animacijske, izobraževalne in druge
aktivnosti, spominska majica, zgoščenka s slikami iz tabora)
041 795 239 (Vojko Kuhar), 041 694 070 (Robert Rengeo)
info@rk-pomurje.si
Cilj tabora je, poleg osvojitve osnov rokometne igre oz. napredovanje v rokometnem znanju, predvsem zdravo in
aktivno preživljanje prostega časa in druženje z vrstniki. Tabor je namenjen vsem otrokom, ne le bodočim
rokometašem. Poleg rokometa bodo lahko udeleženci spoznali in se preizkusili še v igranju drugih športov
(rokometa na mivki, odbojke na mivki, bowlinga …), sodelovali bodo pri družabnih dogodkih (kvizih, družabnih
igrah, ogledih filma …) in izobraževalnih predavanjih (rokometna pravila, letalstvo, balonarstvo, policija, vojska
…), organizirane pa bodo tudi različne druge dejavnosti (ribolov, pohod v naravi …). Pogumnejši bodo lahko na
taboru tudi prespali.
Otroci bodo ves čas pod budnim očesom usposobljenega pedagoškega in strokovnega kadra. Za strokovnost bodo
skrbeli rokometni trenerji z licencami, študenti, ki obiskujejo Fakulteto za šport in aktivni igralci RK Pomurje.
www.rk-pomurje.si/tabor

MLADI ZA MLADE: RAČUNALNIŠKA DELAVNICA
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Več na:

Klub prekmurskih študentov
29. 8. 2015
MIKK
brezplačno
041 298 969 (Alja Samec)
alja.samec@gmail.com
V letu 2015 bo s projektom Mladi za mlade brez meja spet začrtana dobra in vzajemna koristna praksa
povezovanja med mladimi iz Porabja in Prekmurja. Klub Prekmurskih študentov z raznimi aktivnostmi sodeluje s
Sekcijo porabske mladine. Aktivnosti bodo letos še nadgradili, saj takšno povezovanje ponuja edinstveno priložnost
spoznavanja mladih onstran meje, njihovega načina življenja, kulture in okolja, v katerem živijo. Namen projektov
in aktivnosti je predvsem želja po izmenjevanju izkušenj in interesov med mladimi, vzajemno učenje ter tvorba
dobrih skupnih praks. Ustvariti želijo še večje čezmejno sodelovanje mladih, ne samo znotraj Sekcije porabske
mladine in Kluba prekmurskih študentov, ampak tudi širše. Pridružite se in razširite svoje znanje in poznanstva.
www.kps.si

POHOD NA TRIGLAV
Organizator:
Termin:
Kraj:
Cena:
Prijava:
Opis:

Društvo tabornikov Rod Veseli veter
avgust, september 2015
Triglav
90,00 EUR
031 256 304
mitja.kelemen@gmail.com
Dvodnevni pohod na Triglav s soboškimi taborniki.
Za mladino od 16 do 27 let. Število udeležencev je omejeno. Obvezna ustrezna planinska oprema!

