
POLETNA POČITNIŠKA VARSTVA 2022 - MOL 
Celodnevna sofinancirana/brezplačna počitniška varstva v Ljubljani, sofinancer MOL, 
(Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje). 

PRIJAVE: 4. maja 2022, ob 7.00 bomo odprli spletne prijave, ki bodo na dnu te strani. 

Program je primeren za otroke od 1. do 5. razreda.   
Termini:  

1. termin: 27. 06. - 01. 07. 2022; 
2. termin: 04. 07. - 08. 07. 2022; 
3. termin: 11. 07. - 15. 07. 2022. 

 

Vsak delovnik od 7.00 do 16.00 na lokacijah: 

 OŠ Danile Kumar, Gogalova 15, Lj ali  
 OŠ Poljane, Zemljemerska ulica 7, Lj. 

Program v vsakem terminu drugačen. 

Varstva omogočajo zabavno ter aktivno preživljanje prostega časa v družbi sovrstnikov. V 
program so vključeni tri obroki prehrane (zajtrk, kosilo in popoldanska malica s sadjem), 
organizirane aktivnosti v in zunaj šole obiski kulturnih ustanov, športne dejavnosti in drugih 
ustanov primernih za otroke ter pester nabor različnih  delavnic in animacij.   
 

POMEMBNA OPOZORILA: 
 Sofinancirana in brezplačna počitniška varstva lahko koristijo samo otroci s stalnim 

prebivališčem v MOL. Sofinancer programa je MOL (Oddelek za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje).  

 Število mest je omejenih. Posamezni otrok je lahko vključen v sofinancirano oz. 
brezplačno varstvo največ dva tedna.   

 Prijava ni mogoča manj kot za pet dni (cel termin). 
 Brezplačno varstvo lahko koristi samo otrok ob predložitvi veljavne odločbe CSD oz. 

ob predlogu svetovalne delavke na šoli oz. na CSD-ju. 
 Po uspešni prijavi, vas bomo prosili, da poravnate sofinancirani znesek v celoti, v roku 8 

dni. S tem bo vaša rezervacija potrjena.  
 

CENA: 
 Cena vključuje: pet dni programa, vstopnine po programu, material in rekvizite za 

delavnice, prehrano (zajtrk, kosilo in malica s sadjem) in zavarovanje. 
 Sofinancirano varstvo MOL: samo otroci iz MOL*: 30,00 EUR na teden.  
 Brezplačno varstvo MOL: brezplačno samo otroci iz socialno ogroženih okolij MOL (ob 

predložitvi veljavne odločbe CSD).  
 Otroci izven MOL in ostali: 95,00 EUR na teden.  

 



URNIK POČITNIŠKEGA VARSTVA 

KAJ OPIS 
SOZNAVANJE IN 
PREBUJANJE 

Prihod otrok, spoznavne igre, tematski kotički, zbujanje ob jutranji 
telovadbi ali pravljici. 

ZAJTRK 
POTEPANJA, 
GIBANJE IN OBISKI 

Izleti in sprehodi po naravi in bližnji okolici, obiski kulturnih in 
drugih otrokom zanimivih ustanov, športne igre, igranje na igralih, 
tematske delavnice, turnirji ipd. 

KOSILO 
SPROŠČUJOČE 
AKTIVNOSTI 

Pravljični kotiček, barvanje pobarvank, ustvarjalne delavnice, 
družabne igre, kvizi, ipd. 

POPOLDANSKA MALICA 
POPOLNDANSKE 
AKTIVNOSTI 

Delavnice povezane z dnevnim programom, športne igre, prosta 
igra in igranje na šolskem igrišču oz. telovadnici. 

ODHOD DOMOV 
 

 


