
VKLJUČITEV V PROGRAM 
 

 
V CELOTI IZPOLNJENO PRIJAVNICO:  

a) pošljete po navadni pošti na naslov:  Center za socialno delo Severna 

Primorska, Enota Tolmin, Cankarjeva 6, 5220 Tolmin,  

b) pošljete skenirano na elektronski naslov: nezka.koren@gov.si ali 

c) oddate osebno na CSD Severna Primorska, Enota Tolmin. 

 

Prijave sprejemamo do 14. junija 2019  

oziroma do zapolnitve prostih mest, 

saj je število le teh omejeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
 

CENTER ZA SOCIALNO DELO                                                                           Občina Tolmin   
SEVERNA PRIMORSKA 

ENOTA TOLMIN 

 

 

 

POČITNIŠKI PROGRAM 
ZA OSNOVNOŠOLSKE OTROKE V TOLMINU 

 
 

 

 
 

Ko so otroci majhni, jim daj korenine, ko so veliki, pa jim 
daj krila. (N. Klevže) 

 

 

 

Center za socialno delo Severna Primorska, Enota Tolmin bo 
letos počitniški program aktivnega preživljanja poletnih 
šolskih počitnic »Uživaj dan in ne bodi sam!« izvajal petnajstič 
zapored.  

 

 

KONTAKT 
 

Nežka Koren, strokovna delavka 

Tel.: 041 300 114 
E-pošta: nezka.koren@gov.si 

 
 

Teja Hvala, strokovna delavka 

Tel.: 05 381 91 76 
E-pošta: teja.hvala@gov.si 

 

Med programom bomo dosegljivi 
na 051 642 714. 

 

Center za socialno delo Severna 
Primorska, Enota Tolmin, 

Cankarjeva 6, 5220 Tolmin 
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PRIJAVNICA – »UŽIVAJ DAN IN NE BODI SAM!« TOLMIN 2019 
 
Podatki, ki jih boste vpisali v spodnjo tabelo, bodo uporabljeni za vodenje evidence o 
prijavljenih udeležencih v počitniški program, obveščanju staršev o izvedbi programa in 
pripravo plačilnih nalogov za obračun kosil. Zavezujemo se, da bomo vaše osebne podatke 
obdelovali in hranili skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 
94/07 – uradno prečiščeno besedilo), Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov) ter drugo relevantno zakonodajo. 
 

Ime in priimek otroka 
 

 

Datum rojstva 
 

 

Naslov 
 

 

E-naslov enega od staršev 
 

 

Telefonska številka enega od staršev,  
ki bo dosegljiv v času trajanja programa 

 

 

Otroka prijavljam v naslednji termin: (obkrožite) 
a) 26. – 28. 6. 2019      b) 1. – 5. 7. 2019        c) 26. – 30. 8. 2019 
 

1.    Otroka prijavljam na kosilo, ki bo potekalo v okviru programa.* (obkrožite)          
                     DA        NE   
* V primeru, da bo otrok hodil na kosilo domov, ste starši odgovorni za to, da 
otroka odpeljete na kosilo in ga pripeljete nazaj na aktivnosti. 
 

Morebitne zdravstvene in prehranske posebnosti otroka (alergije, zdravila,…): 
_________________________________________________________________ 
 
2. Soglašam z morebitno objavo fotografij mojega otroka na spletni strani CSD 
Severna Primorska in v lokalnih medijih. (obkrožite)       DA         NE 
 

3. S podpisom soglašam, da se moj otrok vključi v počitniški program. Doma se 
bom z njim pogovoril o primernem vedenju v programu in se zavezujem, da bom, 
v primeru kršenja pravil, po klicu izvajalca programa, prišel otroka predčasno iskat 
na dogovorjeno mesto.  
 

Podpis staršev: ___________________________ 

Datum: _________________________________ 

KOMU JE PROGRAM NAMENJEN? 
Program Uživaj dan in ne bodi sam! je namenjen otrokom starim od 6 do 
15 let, ki prihajajo iz občine Tolmin. 
 
 
 
 
 
 

KDAJ SE BO PROGRAM IZVAJAL? 
Program se bo izvajal med 8. in 16. uro v treh terminih: 

- od srede 26. 6. do petka, 28. 6., 
- od ponedeljka 1. 7. do petka 5. 7., 
- od ponedeljka 26. 8. do petka 30. 8.. 

 
 
 
 

KJE SE BO PROGRAM IZVAJAL? 
Program se bo odvijal v prostorih Male hiše na Brajdi in na prostem, v 
primeru slabega vremena pa bomo lahko nekatere dejavnosti izvajali tudi 
v telovadnici. 
 
 
 
 
 

KOLIKO MORAM PRISPEVATI? 
Aktivnosti programa bodo za otroke brezplačne, starši prispevate le 
vrednost kosila (o načinu plačila boste prijavljeni obveščeni naknadno). 
 

 

 

CILJI, KI JIH ŽELIMO DOSEČI 
 Aktivno, ustvarjalno in pestro preživljanje prostega časa med 

počitnicami, 

 večja samostojnost otrok, 

 boljša samopodoba otrok, 

 medvrstniško sodelovanje in povezovanje, 

 pridobitev dodatnih znanj in veščin. 
 
 

AKTIVNOSTI PROGRAMA 
Otroci bodo imeli možnost 
sodelovati pri ustvarjalnih 
delavnicah, športnih igrah, 
tematskih delavnicah, družabnih 
igrah, glasbenih delavnicah, se 
zabavali in veliko družili. 

 

 


