
 

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:____________________________ 

 

 


