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SPOŠTOVANI STARŠI 

Poletje, počitnice, dopusti in POČITNIŠKE KRATKOČASNICE so že skoraj tu. 

Letošnje poletne kratkočasnice bodo v organizaciji Občine Vodice potekale v  mesecu 
juliju. Prvi teden se prične 6. julija, drugi 13. julija, tretji 22. julija in četrti 27. julija 2020. 

Prepričan sem, da bo tudi letošnji program, ki smo ga pripravili skupaj s sodelavci in 
animatorji,  otrokom ponudil zdravo druženje z vrstniki in razgibane počitniške dneve. 

Za aktivne osnovnošolce smo pripravili štiri zabavne tedne, in sicer dva tedna s pretežno 
športnim programom ter dva s poudarkom na ustvarjalnosti in družabnih igrah. 

Želeli smo pripraviti programe z vsebinami, ki so jih otroci posebno v zadnjih mesecih 
zaradi epidemije verjetno zelo pogrešali, mnogi pa si jih tudi sicer med šolskim letom 
morda ne morejo privoščiti v taki meri, kot je to mogoče v poletnem počitniškem času. 

Kot vedno bomo poskrbeli za malico, zadostno količino tekočine, pripomočke in ustrezno 
varstvo. Za prihod in odhod na dogodek pa bo moral vsak poskrbeti sam. 

V nadaljevanju si lahko preberete podrobnosti vseh navedenih kratkočasnic.  

Na koncu najdete potrebne informacije glede prijav.  

V primeru, da za posamezno delavnico število prijav ne bo doseglo števila 10, se ta ne bo 
izvedla. 

Ob tej priložnosti vam želim prijetne dopustniške in počitniške dni s čim manj skrbmi. 

 

Aco Franc Šuštar, župan 
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TEDEN OD A DO Ž 

Lokacija: Dvorana Skaručna 

Voditeljici: Pia Bonča in Sara Bonča 

Za koga?:  od 1. do 9. razreda OŠ v šolskem letu 2020/2021 

Cena: 20 € 

Oprema:  šolski in športni copati, dodatna oblačila, krema za 
sončenje 

Se želiš med počitnicami zabavati? 
Morda spoznati kakšnega novega 

prijatelja? Rad počneš raznolike stvari? 
Si si vedno želel postati igralec v 

gledališču? Morda plesalka ali pevka? 
Rad ustvarjaš in izdeluješ nove stvari? 

Najbolj uživaš ob skupinskih igrah, kot je 
recimo med dvema ognjema? Ali pa se 

raje preizkusiš v kakšni bolj mirni 
družabni igri? Če si na katero vprašanje 

odgovoril z DA, potem je TEDEN OD A DO 
Ž pravi zate. Vsak dan bomo preživeli z 
raznovrstnimi aktivnostmi, tako da za 
dolgčas niti približno ne bo prostora. 

Starši POZOR: udeležba lahko povzroči 
povečanje dobre volje pri vašem otroku.  

Komaj čakava, da te spoznava! Se kmalu 
vidimo 

Pia in Sara 

TEDEN OD A DO Ž 
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Lokacija: Tenis Klub Kubu Vodice 

Voditelja: Timotej Mršič in Nika Prosen 

Za koga?:  od 1. do 9. razreda OŠ v šolskem letu 2020/2021 

Cena: 20 € 

Oprema: športna oprema (športni copati, kratke hlače,  
dve majici), bidon za vodo, krema za sončenje, brisača) 

ŠPORTNE  

KRATKOČASNICE 

Športni pozdrav! 

Če se bojiš, da ti bo čez poletje 

zmanjkalo športnih aktivnosti, 

smo mi pravi naslov zate. V 

samo enem tednu se bomo 

preizkusili v borilnih veščinah, 

plesu, nogometu, košarki, 

odbojki in še mnogo več. Midva 

te že pričakujeva! 

 

Lep pozdrav, 

Nika in Timotej 
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USTVARJALNE  

KRATKOČASNICE 
Lokacija: Dvorana Skaručna 

Voditeljici: Ajda Jenko in Nika Prosen 

Za koga?: od 1. do 9. razreda OŠ v šolskem letu 2020/2021 

Cena: 20 € 

Oprema: šolski in športni copati, dodatna poletno športna 
oblačila, krema za sončenje, bidon za vodo 

Dragi prijatelji! 
Si želite ustvarjalnega in 

brezskrbnega tedna, v katerem 
bomo ustvarili ogromno sliko s 
kredami, iskali zaklad, metali 

vodne balončke, postali 
ocenjevalci otroških  igrišč in se 

noro zabavali? 

Če si za, izpolni prijavnico in se 
nama pridruži! 

 

Lep pozdrav, 

Ajda in Nika 
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ŠPORTNE IGRE 
Lokacija: Koča Smučarskega društva Strahovica - Selo 

Voditelja: Aleš Borčnik in Jure Kozjek 

Za koga?: od 1. do 9. razreda OŠ v šolskem letu 2020/2021 

Cena: 20 € 

Oprema: Obvezna je športna oprema (športni copati, kratke 
hlače, dve majici), bidon za vodo,  zaželena krema za 
sončenje, brisača in veliko veselja 

Te pritegne balinanje s svetovnim 

prvakom?  Rolanje z  osebnim 

trenerjem (rolarje, rolke, skiroje, 

čelade in ščitnike  morate imeti 

svoje)? Pohod na Rašico s 

prijatelji? Ti prijajo vodne igre na 

vrhuncu poletja (vodne igračke, 

balončke, kopalke in brisačo 

prineseš s seboj)? So ti všeč druge 

športne igre, orientacija, … ? 

Potem pridi!   

 

Lep pozdrav, Aleš in Jure       
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NAVODILA ZA PRIJAVO 

Vse kratkočasnice  potekajo med tednom od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure. V 
primeru, da se otroci in animatorji odločijo, da za starše pripravijo tudi zaključno srečanje 
bo kratkočasnica v petek potekala v popoldanskem času, od 13. do 17. ure.  Starši boste 
o tem obveščeni pravočasno.  

Za malico in pijačo bo poskrbljeno na vseh kratkočasnicah. 

Pred začetkom kratkočasnice vam bomo na dom poslali podrobnosti o poteku in plačilu. 
Prosimo vas, da prijavnino poravnate pred začetkom posamezne kratkočasnice.  

Če se zgodi, da se vaš otrok kratkočasnice, na katero se je prijavil, ne more udeležiti, nas 
o tem čim prej obvestite, saj bo tako prosto mesto na voljo nekomu drugemu. 
Posamezne kratkočasnice se zaradi prostorskih možnosti lahko udeleži največ 25 otrok, 
razen pri športnih kratkočasnic, če bo možno povečati število animatorjev. Priporočamo 
vam, da pohitite s prijavami, da si boste v primeru zasedenosti izbrane kratkočasnice 
lahko izbrali drugo delavnico. 

Tudi letos vaših otrok ne bomo posebej nezgodno zavarovali; razlog za to je, da so skoraj 
vsi otroci že nezgodno zavarovani, zato ne vidimo potrebe, da bi jih morala Občina 
zavarovati še posebej. Kljub temu varnost vaših otrok ostaja naša najpomembnejša 
prioriteta. Obenem pa vas naprošamo, da svoje otroke opozorite, da dosledno 
upoštevajo navodila animatorjev, skrbijo za svojo varnost in varnost otrok poleg njih. 

Kratkočasnica se bo izvedla, če bo nanjo prijavljenih vsaj 10 otrok. 

Rok za oddajo prijave je do 18.6.2020 oziroma do zapolnitve mest. 

Brošure so na voljo tudi na sedežu Občine Vodice in na spletni strani www.vodice.si. Na 
zadnjih straneh brošure se nahajata izjava staršev in prijavnica. Podpisano izjavo in 
prijavnico pošljite na naslov: Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, lahko pa jo 
pošljete po elektronski pošti na obcina@vodice.si ali nam jo dostavite osebno v 
sprejemno pisarno Občine Vodice. 

Za vse dodatne informacije pokličite na telefonsko številko 01/833-26-24 (Rado Čuk). 

 



Spodaj podpisani (oče/mama) ______________________________________, 

se strinjam, da se moj otrok udeleži počitniške kratkočasnice (ime 
kratkočasnice) __________________________________________________. 

 

Izjavljam, da sem seznanjen/a, da organizator počitniške kratkočasnice ni 
odgovoren za nezgodo otroka oziroma posledico nezgode, ki bi nastala zaradi 
naključja, udeležbe v igri ali tekmovanju in ostalih organiziranih aktivnostih, 
zlasti pa zaradi otrokovega neupoštevanja navodil vzgojiteljev ali drugega 
otrokovega samovoljnega ravnanja. Prevzemam tudi vso odgovornost za 
škodo, ki bi jo otrok povzročil tretji osebi. 

Seznanjen/a sem, da Občina Vodice mojega otroka za čas udeležbe na 
počitniški kratkočasnici ne bo posebej nezgodno zavarovala in se s tem 
strinjam. 

Za pravočasen prevoz oziroma prihod in odhod otroka na lokacijo izvajanja 
počitniške kratkočasnice bom poskrbel/a sam/a. 

S podpisom soglašam tudi z objavo fotografij na spletni in Facebook strani 
Občine Vodice ter v občinskem glasilu Kopitarjev glas. 

 

Datum: ______________                         Podpis: ______________________ 

 

 

 

 

 

  

IZJAVA STARŠEV 



 

PRIJAVNICA 

(Podatke izpolnite čitljivo, z velikimi tiskanimi črkami. Vsi podatki so 
obvezni.  

Za vsakega otroka za vsak teden sta potrebni tako izjava kot prijavnica!   

 

Ime in priimek udeleženca: _________________________________ 

Naslov: ______________________________________________ 

Razred (šolsko leto 2020/2021): ______ 

Starost : ____________________________ 

Drugo (posebnosti otroka, bolezen,…): _______________________ 

Ime in priimek starša: _____________________________________ 

GSM starša in/ali domača telefonska številka: _______________________ 

Prijavljam se na kratkočasnico (označi): 

Za vsak teden se odda nova prijavnica! 

 TEDEN OD A DO Ž (6.7. - 10.7.2020) 

 ŠPORTNE KRATKOČASNICE  (13.7. - 17.7.2020) 

 USTVARJALNE KRATKOČASNICE (20.7. - 24.7.2020) 

 ŠPORTNE IGRE (27.7. – 31.7.2020)  

S podpisom tega obrazca se strinjate, da vnesene podatke Občina Vodice 
lahko hrani in obdeluje za namen izvedbe kratkočasnic v letu 2020. S 
podatki  bo ravnala odgovorno in spoštljivo. 

 

Podpis enega izmed staršev:____________________________ 

 

 



  

POVEŽI 

ŠTEVILKE 
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