
  

 
  

     

ŠOLSKE ŠPORTNE POČITNICE  

(26 .6. 2019 do 28.6.2019 za otroke od 4. do 9. razreda)  

     

Dragi starši,     

 

obveščamo vas, da bomo ponovno organizirali poletne športne počitnice, ki bodo potekale od 26. 6. 2019 do 28. 

6. 2019 (od 4. do 9. razreda). Športni tabor bo potekal v vasici Sečovlje, tik ob meji s Hrvaško v tamkajšnjem 

župnišču (približno 1 ura vožnje iz Ljubljane). Lokacijo športnega tabora smo skrbno izbrali in se prepričali, da nam 

ponuja optimalne pogoje za športne in ostale dnevne aktivnosti.      

     

Namen tabora     
V prijetnem okolju se lahko otroci med seboj še bolj povežejo, spoznajo, sodelujejo, predvsem pa imajo priložnost, 

da izboljšajo svojo plavalno tehniko, tehniko potapljanja na vdih in spoznajo osnove fitnesa. Na taboru jih bomo 

seznanili z ABC opremo potapljanja na vdih, različnimi plavalnimi tehnikami in pomenu športa za človeka. Poleg 

naštetega izbrana lokacija omogoča še izvajanje vrsto drugih zanimivih družabnih dejavnosti.      

     

Nastanitev      
Nastanjeni bomo v šotorih na travniku ob župnišču, ki se razteza na površini enega hektarja in je v celoti ograjen. 

Na posestvu je prostor za igro badmintona, nogometa in za druženje ob tabornem ognju. V neposredni bližini se 

nahaja trgovina, plaža in fitnes naprave.  

       

Prehrana     
Prehrana je organizirana v župnišču in vključuje: zajtrk, kosilo (»lunch paket«) in večerjo – polni penzion.     

   

Okvirni program     

 jutranje raztezanje in tek v naravi, sprehodi,     

 plavanje in potapljanje v morju s poudarkom na tehniki,     

 urjenje ravnotežja in motorike na fitnes napravah v parku Sečovlje,      

 igranje odbojke, nogometa, namiznega tenisa,   

 sprostitvene dejavnosti ob vodi,    

 družabne igre ob večerih.     

     

Štula 23, 1210 Ljubljana - Šentvid   
Telefon:  01/5822225 ;       
Spletna pošta:  os @stanislav.si   



     

  

 
  

Cena in prijave     
Cena počitnic znaša 75,00 €; počitnice bodo izpeljane le v primeru 16 prijavaljenih, kar je tudi zgornja meja 

udeleženih. V ceno je všteta celotna organizacija, vodenje, polni penzion in prevoz.     

     

Prijave sprejemamo na elektronski naslov: denis.milosic@stanislav.si do zasedbe mest, kjer upoštevamo vrstni red 

prijav. Po prijavi je potrebno prijavnino poravnati v tajništvu šole.     

     

Kaj potrebujete?     
Šotor (v kolikor ga otrok nima – sporočite ob prijavi), spalno vrečo, podlogo za spanje, kopalke, masko, dihalko, 

plavuti, športne copate, športna oblačila, pribor za osebno higieno, nahrbtnik za izlete.    

Vsak udeleženec mora imeti tudi urejeno zdravstveno zavarovanje.     

     

Prevoz   
Prevoz je organiziran. Zbirno mesto je pred OŠ ALOJZIJA ŠUŠTARJA (»minutno parkirišče«) – Štula 23, 1210 

Ljubljana - Šentvid ob 8.00 na dan odhoda. Prihod na isto lokacijo ob 15.00.    

    

Naslov centra      
Sečovlje 48, 6333 Sečovlje    http://zupnija-secovlje.rkc.si/  

     

Kontaktna oseba     
Denis Milošič, prof. šp. vzg.     

E-mail: denis.milosic@stanislav.si  

     

Lepo vabljeni in lep pozdrav,     

Denis Milošič, prof. šp. vzg. OŠ AŠ     

  Še nekaj fotografij...   
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