
L E T O V A N J E    2 0 1 9 

Pozdravljeni učenci (in starši)! 

Za vas imamo zanimivo ponudbo. Če vam je bilo lani všeč na Ptuju, če ste morda 

izpadli iz skupine, ker niste pravočasno oddali prijavnice ali pa, če ste tik pred 

odhodom pozabili, da ste prijavljeni in da avtobus že pelje na štajerski konec 

naše prelepe domovine, je pred vami nova priložnost.  

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo namreč za učence od 4. do 8. razreda 

organizirali letovanje.  

Letos se bomo z vlakom odpeljali v Ljutomer, od tam pa z avtobusom v majhno 

vasico Križevci, kjer se bomo tudi nastanili. Vas zanima kje bomo bivali? V 

prijetnih lesenih hišicah za 2 osebi, ki jih vidite na spodnji fotografiji. Kako se 

vam zdi? 

 

Pomembne informacije v zvezi z letovanjem: 

1. Datum: 8. – 12. 7. 2019. 

2. Odhod z vlakom v ponedeljek v dopoldanskem času, povratek v petek 

zvečer. 

3. Prtljaga: 1 kos – potovalka ali kovček, ki ga lahko otrok pelje oz. nese in 

manjši nahrbtnik za pijačo, denarnico in ostale nujne stvari.  

4. Bivanje: v vasici Jurka v središču Prlekije, nedaleč stran od termalnih 

bazenov v Banovcih. 

5. Storitev: polni penzion. 

6. 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 Vivarium, 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, 

družabne igre in še in še… 

Cena: 195 eur - bivanje v hišicah za 2 osebi, 4 x polni penzion (pričetek: 

večerja v ponedeljek, zaključek: kosilo v petek), prevoz z vlakom v obe 

smeri, avtobusni prevoz prvi dan in zadnji dan, avtobusni prevoz v Lendavo, 

vstopnina za Vivarium, kopanje v termah Banovci, vodenje in spremstvo. 

Plačilo bo možno v 4 obrokih: 1. obrok: 50 eur do zimskih počitnic, nato 2. 

obrok (50 eur) junija, 3. obrok (50 eur) julija, 45 eur v gotovini ob odhodu.  

Za navedene zneske boste prejeli položnice. 

 

Vam je ponudba všeč? 

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

20. 1. 2019. 

Ne pozabite, število mest je omejeno na 30.  

Ko bomo zbrali zadostno število otrok vas bomo obvestili in poslali 

nadaljnje informacije.  

 

      Učiteljici Karmen Mekota in Metka Pikl 

 

 

Spodaj podpisana ________________________________ prijavljam 

otroka ________________________________ iz ____________ 

razreda na letovanje 2019.  

Strinjam se s ponudbo in programom ter se zavezujem, da bom poravnala 

vse obroke kot je navedeno zgoraj.  

Odpoved brez stroškov ni možna razen z zdravniškim potrdilom. 

 

Datum: __________  Podpis učenca: __________________ 

     Podpis staršev: __________________   

 


