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Spoštovani starši oz. skrbniki. 
 
Glede organizacije počitniških dejavnosti med poletnimi počitnicami posredujemo naslednje informacije. 
Društvo prijateljev mladine Škofja Loka je v sodelovanju z Občino Gorenja vas- Poljane, Osnovno šolo 
Poljane, Osnovno šolo Ivana Tavčarja Gorenja vas in nekaterimi društvi pripravljeno izvajati počitniško 
varstvo med poletnimi počitnicami v juliju in avgustu 2022.  
Cilj varstva je, da bi otroci uživali v varnem okolju s prijatelji, medtem ko so starši v službah. Otroci bi imeli 
organizirane različne športne in ustvarjalne delavnice, za vsakega se bo našlo kaj zanimivega.  
 

 A) Nekaj ključnih informacij o izvedbi varstva 
 
1. Dejavnosti bi izvedli za učence od 1. do 5. razreda. 
2. Izvedli bi dva tedenska termina, glede na število prijavljenih otrok. Termina bosta odvisna od vaših 
želja oz. posredovanih podatkov. 
3. Varstvo bi organizirali na eni lokaciji, ali na OŠ Poljane ali na OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas, odvisno 
od števila prijavljenih otrok glede na lokacijo. 
4. Otroke bo potrebno pripeljati do šole in odpeljati domov, prevozi ne bodo organizirani. 
5. Dejavnosti bodo organizirane vsak delovni dan v trajanju 8 ur. Aktivnosti bi trajale največ do 15:30. 
6. V času varstva bosta zagotovljena tudi vsaj dva obroka, malica in kosilo. Strošek prehrane bo 
vključen v končno ceno. 
7. Udeležba otrok na dejavnostih bo sofinancirana s strani Občine Gorenja vas-Poljane. 
 

B) Anketni vprašalnik 
 
Vse starše oz. skrbnike pozivamo, da se hitro odzovete in izpolnite kratek vprašalnik. Dejavnosti bodo 
lahko organizirane le ob zadostnem številu prijavljenih otrok.  
Vprašalnik je posredovan staršem oz. skrbnikom obeh šol v občini, OŠ Poljane in OŠ Ivana Tavčarja 
Gorenja vas. 
 
Naslov vprašalnika 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejI103DlhnGW0pPtoCNkTSCBarSTf_A5Cs2yoomUWxlLIx
GQ/viewform 
 
Dodatne informacije glede vprašalnika 
 
1. Za več otrok iz iste družine prosimo, da izpolnite za vsakega otroka svoj obrazec. Le tako bo jasno 
dejansko število otrok, ki bi potrebovali varstvo. 
2. Vprašalnik bo odprt do 10. maja 2022. 
3. Končne informacije o izvedbi varstva bodo predvidoma znane v prvem tednu junija 2022.  
 
Poljane nad Škofjo Loko, 5. 5. 2022 
 
         Koordinator za OŠ Poljane 
         Jure Kumer 
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