
Počitniško varstvo med POLETNIMI  
POČITNICAMI  

v  KAMNJAH  
 

 

Med poletnimi počitnicami v sklopu programa »Popoldan na cesti« 
organiziramo počitniško druženje. 

Kdaj? 

 V tednu od 13.07. do 17.07.2020 od 8.00 do 14.00 ure  

Kje? 

 V KAMNJAH – Zbirno mesto pred veroučno učilnico 

 

Prijave so možne najkasneje do petka, 10.07.2020, na telefon 041/762-
029 ali po elektronski pošti: pnc.karitas@gmail.com. 
Prijave so mogoče do zapolnitve mest. Počitniško varstvo je tokrat 
namenjeno šoloobveznim otrokom (mlajši le v primeru, da so prijavljeni 
tudi starejši sorojenci). Zaželen je prostovoljni prispevek. 
 
Izpolnjeno in podpisano prijavnico naj otrok prinese na počitniško varstvo 
prvi dan, prav tako izjavo staršev ob sproščanju ukrepov za zajezitev 
širjenja COVID-19. 

Glede na trenutne razmere prosimo, naj imajo otroci s seboj sendviče in 
plastenke za vodo, ter svojo šolsko peresnico in najosnovnejše šolske 
pripomočke (škarje, lepilo).   

Glede na trenutne razmere bomo upoštevali vse smernice in priporočila 
NIJZ-ja. Aktivnosti bodo tako večinoma potekale v naravi, zato naj bodo 
otroci primerno oblečeni in obuti, poskrbite tudi za zaščito pred soncem in 
klopi.  

  

mailto:pnc.karitas@gmail.com


Predviden program dela:  

8.00-8.15: Prihod otrok in varstvo  bansi, igre na prostem … 
 

8.15 – 12.00: Aktivnosti na prostem  sprehodi, vmes lahko tudi že 
kakšna delavnica 
 

12.00 – 13.00: Malica in počitek 
 

13.00 – 14.00: Ustvarjalne delavnice  
 

  
  

Za določene delavnice bomo potrebovali še nekaj pripomočkov, ki naj jih 
otroci prinesejo s seboj: 

- Visoka bela nogavica 
- Visoka barvna nogavica 
- Škatla za čevlje  

  

 

  



Prijavnica za otroka 
 

Spodaj podpisani/a (oče, mati) ________________________________, 

prijavljam svojega otroka _____________________________________  

na počitniški program, v tednu od 13.07. do 17.07.2020.  

Počitniško varstvo bo potekalo vsak dan od 8.00 do 14.00 ure. Prosimo 
vas, da na spodnji črti zapišete, kdaj potrebujete varstvo za otroka.   

Otroka bi pripeljal ob _______ in ga odpeljal ob _______ uri. 

 

Naslov: ___________________________________________________ 

Rojstni datum otroka: ________________________________________ 

Telefonska številka staršev: ___________________________________ 

Elektronski naslov staršev: ____________________________________ 

Ima otrok alergijo na čebelje pike?             DA       NE  

 

Soglašam z objavo fotografij na Facebook strani programa Popoldan na 
cesti in v internih, lokalnih časopisih (Žarek dobrote, Latnik, Vipavski 
glas…) 

DA                    NE           (obkrožite) 

 

 

       Podpis staršev: 

      _________________________ 

 

  



Izjava staršev 
(otroci) 

ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19  

  

 

Moj otrok _________________________________________________________ (ime in priimek otroka) 

1. v zadnjih 14 dneh ni imel kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, 

kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska 

oz. je bil v tem obdobju zdrav;  

2. v zadnjih 14 dneh ni bil v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2; 

3. če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-

CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok ostal 

doma. 

 

Zavedam se, da je ob udeležbi na počitniškem varstvu tveganje za prenos morebitne okužbe z virusom SARS-

CoV-2 večje. Z dovoljenjem za udeležbo mojega otroka na počitniškem varstvu sem pripravljen to tveganje 

sprejeti. 

 

Razumem priporočilo, naj otrok stike s starejšimi (npr. s starimi starši) in osebami v rizičnih skupinah za hujši 

potek okužbe v času počitniškega varstva in v tednu po njem omeji oz. je z njimi v stiku le na fizični distanci 

1,5m. Druženje namreč poveča tveganje za okužbo. 

 

Kraj in datum:____________________________________ 

Podpis:__________________________________________ 

 

Osnovne informacije o COVID-19 

Okužba z virusom SARS-CoV-2 lahko povzroči koronavirusno bolezen 2019 oz. COVID-19. Inkubacijska doba (čas med okužbo 

in pojavom bolezni) je lahko do 14 dni, povprečno približno 6 dni. Bolezen se najpogosteje kaže z znaki/simptomi okužbe 

dihal, to je s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, vročino, kašljem in pri težjih oblikah z občutkom pomanjkanja zraka. 

Pri približno 80 % okuženih bolezen poteka v lažji obliki. Pri otrocih je potek bolezni praviloma lažji, tveganje za težek potek 

in zaplete pa se poveča pri starejših (zlasti starejših od 60 let) in osebah s pridruženimi boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, 

bolezni pljuč, jeter, ledvic, sladkorna bolezen, imunske pomanjkljivosti ipd. Za težji potek bolezni je značilna pljučnica. Za 

potrditev ali izključitev okužbe s SARS-CoV-2 je potrebno mikrobiološko testiranje. Okužba s SARS-CoV-2 se med ljudmi 

prenaša kapljično, z izločki dihal. Za prenos je potreben tesnejši stik z bolnikom (razdalja do bolnika manj kot 1,5 m). Okužba 

je možna tudi ob stiku s površinami, onesnaženimi z izločki dihal. Za preprečevanje okužbe je tako najpomembnejša dosledna 

higiena rok in kašlja. Podrobna navodila za preprečevanje okužbe in več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za 

javno zdravje: https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov 

https://www.nijz.si/sl/koronavirus-2019-ncov

