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Dnevi odprtih vrat športnih klubov Občine Lendava 
 
 

 
Sreda, dne 21.09.2022 
 
1. Planinsko društvo Lendava bo  v izvedbi tedna Evropskega športa in dneva mobilnosti sodelovalo in 

sicer že  v sredo dne 21.9.2022 med 9,00 -11,00 uro z predstavitvijo društva na stojnici ob NLB 
Lendava ter pohodom po Lendavskih goricah. 

Vabljeni vsi navdušenci pohodništva in planinstva  
 

Nedelja, dne 25.09.2022 
 

1.  Kolesarski klub Lendava bo ob 10h  na parkirišču DOŠ 1 Lendava izvedel kratko predstavitev dela 
kluba, vsem zainteresiranim pa bodo predstavili različna kolesa in največje uspehe.  
 
Na ta dan bodo organizirali interno mini hitrostno dirko, s štartom pri ŠRC-ju. Trasa bo dolga 3.7 km 
in bo od ŠRC-ja proti Trimlinom, desno proti industrijski ulici do rondoja pri Avto Krki, desno po 
obvoznici proti hotelu Thermal Resort Lendava. 
 

Ponedeljek, dne 26.09.2022 
 

1. Badminton klub Mladost bo med 15.15 in 16.15 uro organiziral dan odprtih vrat v telovadnici na DOŠ 
I Lendava. 
 

 Prireditev je namenjena : 
- vsem, ki bi radi spoznali badminton 
- vsem, ki bi se radi dobro razgibali. 
 

Kaj bomo delali: 
- igrali badminton 
- preizkusili svoje spretnosti na badmintonskem poligonu. 

 

2. Nogometno društvo Lendava 1903, bo teden evropskega športa izvajalo od 16:00 do 18:00 ure v 
Športnem parku Lendava. 
Na dnevu odprtih vrat bodo organizirali mini turnir štirih ekip selekcije U-7. 

 

3. Ob 16.30 uri bodo Gibkojevci organizirali - Vodne radosti ( prilagajanje na vodo in osnove plavanja)  
na rekreacijskem bazenu Term Lendava - predstavili bodo namen in koncept vadbe ter izvedli preizkus 
plavanja. 

 

4. Med 17,30 in 20,30 uro bo Judo klub Lendava  organiziral dan odprtih vrat s predstavitvijo treninga 
najmlajših in starejših članov kluba v prostorih klubske borilnice, Mohorjeva ulica 1, Lendava 

 

5. V društvu Gibko bodo  ob 19.uri izvedli tudi Funkcionalno vadba za odrasle v mali  telovadnici DOŠ I 

Lendava. Obisk vadbene ure in predstavitev dela je brezplačno. 
 
Torek, dne 27.09.2022 
 

1. Ob 13,45 uri bo na atletskem stadionu DOŠ 1 v Lendavi Atletski klub Lendava  za vse  starostne 
kategorije predstavil svoje  delo in organiziral tek otrok  z geslom  »Začni mlad- Tekmuj pošteno«  
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2. Judo klub Lendava bo ob 17.30, predstavil treninge srednje skupine tekmovalcev. Lokacija je 

klubska borilnica Judo kluba Lendava, Mohorjeva ulica 1, Lendava 

 
 
Sreda, dne 28.09.2022 
 

1. Društvo Gibko bo organiziralo ob 17.uri  gimnastiko za otroke  od 1. do 3. razreda v mali 
telovadnici DOŠ I Lendava - predstavitev vadbe in osnovna navodila 
 

2. Ob 17.30 uri  bo  Gibko - plesna skupina za otroke od 4 - 6 let (predšolski)  
organizirala predstavitev vadbe in osnovna navodila v mali telovadnici DOŠ I Lendava  

 

3. Med 17,30 in 20,30 uro bo Judo klub Lendava  organiziral dan odprtih vrat s predstavitvijo treninga 
najmlajših in starejših članov kluba v prostorih klubske borilnice, Mohorjeva ulica 1, Lendava 

 

4. Ob 19,00 uri  bodo Gibkovci  organizirali funkcionalno vadba za odrasle v  telovadnici DSŠL - 
brezplačni obisk vadbene ure in predstavitev dela 

        
Četrtek, dne 29.09.2022 
 

1. Člani Medobčinskega društva delovnih invalidov Lendava bodo organizirali srečanje  
med 8,00 in 12,00 uro pri gramoznici v Petišovcih (speedway stadion). Prikazali bodo osnove 
ribolova za občane, načine ribolova, opisali vrsto rib ki živi v naši okolici in vse ostalo kar sodi k 
temu športu. 

 
2. Ob 16.uri bodo Lendavski lokostrelci organizirali dan odprtih vrat na klubskem strelišču v 

Petišovcih (pri Speedway stadionu). Vsi ki jih lokostrelstvo zanima, bodo imeli priložnost videti 
streljanje z različnimi vrstami lokov, prav tako  pa se bodo lahko tudi sami poizkusiliv tej veščini. 
"Dan odprtih vrat" bo obenem tudi uvod v lokostrelski krožek ki ga izvajamo na DOŠ1 Lendava. 
 

3. Ob 16.00  uri bodo imeli člani Speadway kluba Lendava  na speedway stadionu v Petišovcih 

predstavitev dela kluba in prikaz malih motorjev ter vožnje z njimi.   
 

4. Ob 16.00 uri bodo Gibkovci predstavili  telovadbo za otroke 4 - 6 let (predšolski)  v mali 
telovadnica DOŠ I Lendava - brezplačna predstavitvena ura. 
 

5. Odbojkarski klub Lendava bo dan odprtih organiziral  v telovadnici DSŠ Lendava ob 17:00. 
Prikazali bodo trening odbojke in omogočili prisotnim tudi sodelovanje pri treningu. 

 
6. Ob 17.00 uri bo aktivnost :Gibko Gibalčki za otroke 2 - 4 leta v mali telovadnici DOŠ I Lendava - 

brezplačna vadbena ura. V tej vadbeni skupini otroci telovadijo skupaj s svojimi starši. 
 

7. Košarkarski klub Lindau bo ob 18. predstavil delo z najmlajšimi v obliki košarkarskega 
spretnostnega poligona z merjenjem časa. Po predstavitvi bo možen ogled  košarkarskega srečanja 
moštva KK Mursko Središče in KK Lindau, ob polčasu pa bo izvedeno tekmovanje v metih za tri 
točke, kjer bodo ob igralcih lahko sodelovali tudi vsi  prisotni starši .  

         
   
Vljudno vabljeni športni navdušenci, nekdanji in bodoči člani in vsi, ki jih posamezen šport 
zanima. 

                                                                              Športna zveza Lendava 


